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شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در دهه 
های اخیر شهرداری ها از نهاد خدماتی 
به نهاد اجتماعی تبدیل شده اند، افزود: 
قصـد داریم یـک گام از نهاد اجتماعی 
فراتر بگذاریم و نگاه خود را به سـمت 

شهرداری دانش مبنا و دانا محور تغییر دهیم.به گزارش خبرنگار 
ما از اصفهان، مهدی جمالی نژاد در اولین نشسـت خبری خود 
در جمـع خبرنـگاران با بیان اینکه این گفتمان بـرای اولین بار 
در سـطح کشـور، در شـهرداری اصفهان مطرح شـده اسـت، 
خاطرنشـان کرد: برای ورود به این گفتمان 10 سال کار کرده ام 
و آرزو داشـتم ایـن رویکرد جدید را در شـهرداری اجرا کنم و 
می خواهیم با خانواده بزرگ شـهر اصفهان اعم از شـهروندان، 
مسـئوالن، دانشـمندان و فرهیختـگان و غیره در این مسـیر 
حرکت کنیم. وی به مشـخصات شهر دانش مبنا و دانایی محور 
اشـاره کرد و گفت: کلید واژه شـهر دانش مبنا نسبت به مابقی 
رویکردها متفاوت است.وی افزود: شهر دانش مبنا شهری است 
که به هنرمندان، نخبگان، کارآفرینان، فن آفرینان؛ مراکز جذب 

ایده و غیره افتخار می کند. شهردار اصفهان با بیان...

آئیـن معارفـه مدیـران جدیـد "بهـره 
بـرداری" و "مهندسـی و اجـرای طرح 
ها" شرکت گاز آذربایجان شرقی برگزار 

شد. 
تبریـز،  ر  د  خبرنگارمـا  گـزارش  بـه 

مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان در این مراسـم گفت: چرخش و 
تغییـر در مدیریت ها امری ضروری و طبیعی بوده و باعث ایجاد 
انگیزه و پویایی شـرکت در تحقق اهداف تعیین شده می شود و 
بایستی از تجارب مدیران در بخش های مختلف استفاده شود. 

ولـی الـه دینی در این مراسـم با اشـاره به تحقـق 40 درصدی 
گازرسـانی به روسـتاها از محل بند » ق « تبصره 2 قانون بودجه 
خبر داد و افزود : با تالش مجموعه همکاران شـرکت گاز استان 
199 روسـتا در سـال گذشـته به بهره برداری رسـید و با برنامه 
ریزی های انجام گرفته امیدواریم در صورت تأمین اعتبار الزم تا 
دو سـال آینده شاهد اتمام گازرسانی به روستاهای مشمول بند 

» ق «در استان باشیم. 
وی از تأمین منابع کاالیی پروژه های اجرایی در سطح...

رویکرد جدید شهرداری 
اصفهان حرکت به سوی 

گفتمان دانش محوری است

بخش عمده خدمات مشترکین 
گاز به دفاتر پیشخوان دولت 

واگذارخواهد شد

دادستان جدید کل کشور: 

اولویت دادستانی نظارت بر دادسراها است
18
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ــور گفت: اولويت ما  دادستان جديد كل كش
ــت و بايد نظارت  ــراها اس بحث نظارت بر دادس

تعريف و امكانات آن فراهم شود. 
به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمسلمين 
ــم توديع و  ــرى در مراس ــر منتظ محمدجعف
ــور گفت: پذيرفتن  ــتان كل كش معارفه دادس
ــگاه مهم و  ــاظ جاي ــه لح ــئوليت ب ــن مس اي
ــور به داليلى  ــتانى كل كش ــمند دادس ارزش
ــا توجه به  ــتم اما ب ــا داش ــود و اب ــنگين ب س
ــرش اين امر  ــزم به پذي ــرايط، خود را مل ش

كردم. 
ــئوليت،  ــه داد: پس از پذيرفتن مس وى ادام
ــود را متعهد و متلزم به آن مى دانم كه آنچه  خ
ــه همه عزيزان و  ــوان دارم براى خدمت ب در ت
قوه قضاييه و مردم بزرگوار كشور به كار ببرم و 
ــى از وظايف خود را نسبت به نظام  بتوانم بخش

مقدس داشته باشيم. 
ــالش خود را  ــرى تصريح كرد: همه ت منتظ
براى رسيدن به اهداف و خواسته ها و رسيدگى 
ــه و همچنين قانون و  ــتورات قوه قضايي به دس
مقرراتى كه برعهده دادستانى گذاشته شده به 

كار خواهم گرفت. 
ــى و كمك همه  ــزود: همدلى، همراه وى اف
عزيزان تأثيرگذار را در تحقق وظايف دادستانى 
ــتيبانى  ــته ام و حمايت و پش ــور داش كل كش
رياست قوه قضاييه مى تواند در پيشبرد اهداف 

دادستانى كل كشور مؤثر باشد. 
ــاد بنده در كار و  ــرى ادامه داد: اعتق منتظ
ــازمانى، داشتن برنامه است زيرا اگر  ظايف س
ــيم نمى توان به موفقيت  ــته باش برنامه نداش

ــت يافت.  نظام دس
ــور گفت: دادستانى  دادستان جديد كل كش

ــتانى در  ظرفيت زيادى دارد زيرا حضور دادس
شوراى پول و اعتبار و بورس و همچنين شوراى 
فضاى مجازى و نيز بيش از 70 مسئوليت ديگر 
ــتانى كل كشور است، داراى  كه برعهده دادس

پيام هاى مهم و ارزنده اى است. 
ــم توديع و معارفه دادستان كل كشور  مراس
ــوه قضاييه  ــنبه با حضور رئيس ق ــه ش روز س

برگزار شد. 
ــارى در حكمى  ــس قوه قضاييه هفته ج رئي
ــد جعفر  ــلمين محم ــالم والمس ــت االس حج
منتظرى رئيس ديوان عدالت ادارى را به سمت 
ــتان كل كشور و جانشين حجت االسالم  دادس
والمسلمين سيدابراهيم رئيسى منصوب كرد. 

رئيسى نيز سال گذشته طى حكمى از سوى 
ــتان  ــمت توليت آس ــر معظم انقالب به س رهب

مقدس امام هشتم  (ع) منصوب شد.

رئيس سازمان قضايى نيروهاى مسلح تقويت برنامه هاى 
ــازمان در سال جارى را يكى از مهم ترين اولويت ها  اين س
ــت و گفت: افزايش كيفيت رسيدگى به خصوص در  دانس

پرونده هاى مهم از اهميت ويژه اى برخوردار است. 
ــالم والمسلمين محمدكاظم بهرامى تقويت  حجت االس
برنامه هاى اين سازمان در سال جارى را يكى از مهم ترين 
ــيدگى به  ــت و گفت: افزايش كيفيت رس اولويت ها دانس
ــوص در پرونده هاى مهم از اهميت ويژه اى برخوردار  خص

است. 

وى در جمع كاركنان سازمان قضايى نيروهاى مسلح مركز 
افزود: مهم ترين مسئله، ارتقاى كيفيت رسيدگى هاى قضايى 
است؛ رأى و تصميم قاضى بايد به گونه اى باشد كه به تعبير 
ــر حقوقدانى قرار  ــم ه مقام معظم رهبرى وقتى پيش چش

مى دهيم، آن را تحسين كند. 
ــى در  ــكلى و محتواي ــرادات ش ــود اي ــت: وج وى گف
ــوق مردم از جمله  ــات قضايى موجب تضييع حق تصميم

شاكى و متهم مى شود. 
ــول در برنامه هاى  ــر و تح ــى از تغيي ــام قضاي ــن مق اي

پيشگيرى از وقوع جرم در نيروهاى مسلح در سال جارى 
ــت: آموزش هاى قضايى و حقوقى نيروهاى  خبر داد و گف

مسلح بايد تقويت و توسعه داده شود. 
ــى تأكيد كرد و  ــون گرايى در اقدامات قضاي وى بر قان
ــى كيفرى، لزوم  گفت: با اجراى قانون جديد آيين دادرس
آشنايى بيشتر با اين قانون و اجراى آن از اهميت ويژه اى 

برخوردار است. 
ــاره به  ــلح با اش ــازمان قضايى نيروهاى مس ــس س رئي
ــازمان در سال 1394 گفت: اجراى قانون  عملكرد اين س

ــى جرايم نيروهاى مسلح، اقدام بسيار مهمى  آئين دادرس
بود كه با كمك بخش هاى مختلف سازمان انجام شد. 

ــلمين بهرامى در بخش ديگرى  ــالم والمس حجت االس
ــال نو گفت: همان طور كه  ــخنانش ضمن تبريك س از س
ــدن طبيعت و درختان در فصل بهار زينت دهنده  سبز ش
زمين است، داشتن صفات نيكو و فضايل اخالقى همچون 
گذشت، صبر و بردبارى، خلق احسن و احترام به ديگران، 

زينت دهنده انسان ها است. 
رئيس سازمان قضايى نيروهاى مسلح ادامه داد: يكى از 

ــوم ايرانى ها در ايام نوروز، صله رحم است كه  بهترين رس
در دين اسالم از حسنات سفارش شده به شمار مى رود و 

كينه و كدورت ها را برطرف مى كند. 
ــهداى  ــپارى يكى از ش ــاره به خاكس وى در انتها با اش
ــازمان قضايى  ــدس در س ــال دفاع مق ــت س گمنام هش
ــلح گفت: اگر چه اين سازمان محل شهادت  نيروهاى مس
ــهداى زيادى هم تقديم راه  ــت و ش ــى اس آيت اهللا قدوس
ــهيد گمنام افتخارى براى  ــت اما دفن ش انقالب كرده اس

اين سازمان و موجب نورانيت و بركت است.

رئيس كارگروه رشته حقوق شوراى تحول علوم انسانى 
ــى ارشد اين رشته  از آغاز بازنگرى گرايش هاى كارشناس
ــته ها بيش از  خبر داد و گفت: از آخرين بازنگرى اين رش

10 سال مى گذرد. 
ــوى در گفت وگو با مهر با اشاره به  ــيدفضل اهللا موس س

ــوراى تحول علوم انسانى  برنامه گارگروه رشته حقوق ش
در سال جديد گفت: بازنگرى رشته هاى كارشناسى ارشد 
ــته قرار  ــال جديد روى ميز كارگروه اين رش حقوق در س

مى گيرد. 
ــته  ــد حقوق داراى 12 رش ــى ارش وى افزود: كارشناس

ــته ها  ــال از بازنگرى اين رش ــش از 10 س ــه بي ــت ك اس
ــال جديد  ــتيم كه در س ــذرد. بنابراين درصدد هس مى گ

بازنگرى اين رشته ها را آغاز كنيم. 
ــول علوم  ــوراى تح ــته حقوق ش رئيس كارگروه رش
ــى  ــته هاى كارشناس ــانى افزود: بعد از بازنگرى رش انس

ــته هاى  ــزى براى بازنگرى رش ــد حقوق، برنامه ري ارش
دكترا آغاز مى شود. 

ــته كارشناسى  ــوى همچنين از اتمام بازنگرى رش موس
ــته حقوق در مقطع  حقوق خبر داد و گفت: بازنگرى رش
ــيد و به تصويب  ــته به اتمام رس ــى سال گذش كارشناس

شوراى تحول و ارتقاى علوم انسانى رسيد. 
ــته همايشى با حضور اساتيد  ــال گذش وى ادامه داد: س
رشته حقوق سراسر كشور و همچنين جلسه اى با حضور 
پيشكسوتان حقوق برگزار شد و نظرات آنها جمع آورى و 

بازنگرى رشته حقوق لحاظ شد. 

دادستان جديد كل كشور: 

اولويت دادستانى نظارت بر دادسراها است

رئيس سازمان قضايى نيروهاى مسلح: 

افزايش كيفيت رسيدگى به پرونده ها اولويت سازمان قضايى درسال 95 است

رئيس كارگروه حقوق شوراى تحول؛ 

آغاز بازنگرى 12 گرايش رشته حقوق در مقطع ارشد
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ــه، چنين  ــات و روايات پيش گفت ــه، آي ــوع ادل از مجم
ــت براى علم  ــود كه عالوه بر اينكه حجي ــتفاده مى ش اس
ــت مثل ساير  ــت و علم قاضى براى او حجت اس ذاتى اس
كسانى كه علم به موضوعى پيدا مى كنند؛ قاضى مى تواند 
ــتناد علم خود قضاوت كند و حكم بدهد. يعنى در  به اس
ــت كه  ــت علم قاضى يكى از طرق اثبات دعوى اس حقيق
ــرا وقتى قاضى علم  ــاس آن حكم مى كند، زي قاضى براس
پيدا كرد كه زيد مرتكب سرقت شده است، عنوان واقعى 
ــارق را بر او منطبق مى بيند و مى گويد  «هذا سارق» و  س
ــى خود را مخاطب به خطاب  «فاقطعوا» مى داند،  از طرف
ــت كه حكم اهللا را اجرا كند يا حكم بدهد و  پس ملزم اس
نيز وقتى علم پيدا كرد مالى كه در تصرف زيد است ملك 
ــت، پس مالكيت عمرو را حق مى داند و حكم به  عمرو اس
ــط و  ــت عمرو بر مال را حكم به حق و حكم به قس مالكي

عدل مى داند.
لذا خود را مأمور به  «فاحكم بين الناس بالحق» مى بيند 
ــد حكم بدهد، پس اينكه بعضى از مخالفان اين قول  و باي
ــى براى او ثابت  ــتدالل مى كنند كه حجيت علم قاض اس
است، چون حجيت علم ذاتى است؛ اما اينكه قاضى بتواند 
ــتند  ــاوت كند و آن علم را مس ــتناد علم خود قض به اس
دعوى و طرق دعوى قرار دهد ثابت نيست و نياز به دليل 
ــه دليل بر خالف آن  ــل بر اين امر نداريم بلك دارد و دلي
ــى علم به موضوع  ــت. مى گويند در مواردى كه قاض هس
دارد و دليل براثبات دعوى مثل بينه يا اقرار نيست قاضى 
نبايد حكم دهد بلكه استنكاف از حكم كند، قولى بى وجه 
ــا دقت در آنچه  ــت و ب ــاس و من غير تحقيق اس و بى اس
ــبهه برطرف خواهد  ــن و ش ــد دليل آن روش كه گفته ش
ــتفاده مى شود كه هيچ  ــد و نيز از مجموع اين ادله اس ش
ــت و در هر مورد  فرقى بين حقوق اليه و حقوق الناس نيس
ــه علم خودش عمل كند و علم قاضى مى تواند  مى تواند ب
مستند و طبق اثبات دعوى باشد چون قاضى با علم خود 
ــخيص مى دهد و به  ــوع و مصداق حق و عدل را تش موض
ــد يا  ــتناد آن حكم مى كند، خواه موضوع جزايى باش اس
ــى همانند  ــم قاضى در حقوق مدن ــى. بنابراين عل حقوق
ــوق جزايى در ابواب مختلف معامالت به معنى االعم،  حق
ــالق و در باب  ــاب نكاح و ط ــات و در ب ــود و ايقاع در عق

وصيت و وقف و اثبات نسب و غيرها جريان دارد. 
ــالمى به  در قوانين جزايى كه پس از پيروزى انقالب اس
ــيده است، مثل اليحه حدود و قصاص و ديات  تصويب رس
ــالمى، اين مسئله آورده شد و لكن چون  و مجازات هاى اس
در تنظيم اين قوانين بيشتر از كتاب تحريرالوسيله حضرت 
ــده و حضرت امام  ــتفاده ش امام رضوان اهللا تعالى عليه اس
ــئله را در  «كتاب القضاء» به طور  ــد اكثر فقها اين مس مانن
ــتقل به اين شرح عنوان فرموده اند:  «يجوز للقاضى ان  مس
يحكم بعلمه من دون بينه او اقرار او حلف فى حقوق الناس 
و كذا فى حقوق اهللا تعالى» و در ابواب مختلف جزايى مثل 
بابالزنا و باب الواط و باب السرقه و امثال ذالك مجدداً مطرح 

ــادره. در قوانين جزايى ما هم به  ــد مگر به طور ن نفرموده ان
ــاده 105 ق. م. ا. مصوب  ــده و در م همين منوال عمل ش
1370 مسئله را به طور كلى ذكر كرده اند در ساير ابواب در 
ــم را خصوصاً ذكر نكرده اند، مگر باز  طريق اثبات جرم، عل
ــب بود اين امر رعايت شود و در  به صورت نادر. گرچه مناس
هر بابى در بيان طرق اثبات آن جرم، علم قاضى را هم ذكر 
مى كردند و شايد انشاء اهللا در بازنگرى اصالح شود. بنابراين 
ــات محترم و گرامى نمى توانند بگويند در باب زنا مثًال  قض
علم قاضى حجت است و مى تواند به استناد آن حكم بدهد 
ــون قانون يكى از طرق اثبات زنا را علم قاضى قرار داده  چ
ــت؛ اما در باب لواط مثًال علم قاضى حجت نيست چون  اس
ــده است. چون عرض كردم كه مسئله  در اين باب ذكر نش
ــده و در همه ابواب فقهى  ــتقل و كلى بيان ش به عنوان مس

بايد به همان مسئله استناد شود. 

ــرى مى دهيم به حقوق  با همين بيان ما موضوع را تس
ــواب مختلف قانونى  ــى و عرض مى كنيم گرچه در اب مدن
ــتناد به علم قاضى ذكر نشده است. ولى قضات  مدنى اس
محترم بايد به همان مسئله كلى و ماده قانون عام تمسك 
ــته و به  ــى را در آن ابواب حجت دانس ــرده و علم قاض ك

استناد آن قضاوت كنند. 
نتيجه گيرى

ــتظهارات همان قول  ــتدالالت و اس ــوع اين اس از مجم
ــود كه علم براى قاضى حجت است و  مشهور ثابت مى ش
مى تواند مستند حكم قرار گيرد؛ در مطلق حقوق حق اهللا 
و حق الناس و در ضمن استدالل اقوال ديگر هم نيز پاسخ 

داده شده و وضعيت آنها روشن شد. 
1- علمى كه براى قاضى حجت است و مى تواند استناد 
ــه از طريق متعارف  ــت ك ــه آن قضاوت كند، علمى اس ب

ــد، يعنى طريقى كه نوع مردم  ــده باش براى او حاصل ش
ــق علم حاصل مى كنند و برطبق آن ترتيب اثر  از آن طري
ــد كه زيد در خانه  ــد. اما اگر مثًال در خواب ببين مى دهن
ــكونت داشته يا زمينى در تصرف اوست و از اين طريق  س
علم حاصل كند كه زيد مالك آن خانه يا زمين است، اين 
ــتناد چنين علمى  ــارى ندارد و نمى تواند به اس علم اعتب
ــل از طريق خواب ديدن يا  ــاوت كند. چون علم حاص قض
تفأل به قرآن زدن يا با رمل و اسطرالب علم حاصل كردن 
ــت. بلى اگر از راه  اينها علم حاصل از طريق متعارف نيس
ــود  ــات علمى علم براى وى حاصل ش تحقيقات و آزمايش

مى تواند معتبر باشد. 
ــت فرق نمى كند  ــى كه علم براى او معتبر اس 2- قاض
ــد و مأذون در قضاوت.  ــد يا غير مجته مجتهد مطلق باش
زيرا ادله اعتبار علم براى قاضى اطالق دارد و هر دو مورد 

را شامل مى شود و دليلى براى تقييد وجود ندارد. 
ــود را بيان كند.  ــتند علم خ ــت مس 3- قاضى الزم اس
ــه از مجموع آنها  ــواهدى را ك ــى امارات و قرائن و ش يعن
ــتند او قوى  علم حاصل كرده يك يك ذكر كند تا هم مس
و محكم و غيرقابل خدشه باشد و هم از اتهام و سوء ظن 

مبرا باشد. 
ــى را كه نزد او مطرح  ــى كه قاضى موضوع 4- درصورت
ــر را مى داند چه در امر  ــم به آن دارد و واقع ام ــت، عل اس
ــهادت  ــى لكن بينه برخالف او ش ــد يا جزاي حقوقى باش
ــم ياد  ــت قس ــد يا منكر برخالف آنچه او عالم اس مى دهن
ــراف برخالف او مى كند؛ مثًال اولياء  مى كند يا اقرار و اعت
دم ادعا مى كنند زيد قاتل است و بينه هم اقامه مى كنند 
ــت؛ يا  ــت كه زيد قاتل نيس عليه زيد، لكن قاضى عالم اس
زيد هم اعتراف به قتل مى كند لكن قاضى مى داند او قاتل 
ــت و تبانى بر اين امر نموده اند تا بعداً او را عفو كنند  نيس
ــناخته نشود؛ يا زيد منكر قتل است و قسم  و قاتل هم ش
ياد مى كند كه او قاتل نيست ولى قاضى عالم است كه او 
ــت و قسم دروغ مى خورد؛ يا در امر حقوقى مثًال  قاتل اس
ــته و در تصرف دارد زيد  خانه اى را كه عمرو در آن نشس
ادعاى مالكيت آن را دارد و برطبق آن بينه اقامه مى كند 
ــت و بينه  ــد ادعاى او خالف واقع اس ــن قاضى مى دان لك
شهادت برخالف حق مى دهد؛ يا بينه شهادت مى دهند به 
زوجيت زنى براى زيد براى وقفيت زمينى و غير اينها ولى 
ــا دارد؛ در تمام اين موارد قاضى  ــى علم به كذب آنه قاض
ــت به علم خود عمل كند و بينه و اقرار و قسم  موظف اس
ــارى ندارد. امام  ــم قاضى هيچ ارزش و اعتب در مقابل عل
ــئله كه گذشت  رضوان اهللا تعالى عليه در ذيل همان مس
ــه اذا كانت مخالفه  ــد؛  «اليجوز له الحكم بالبين مى فرماي

لعلمه، او اجالف من يكون كاذبا فى نظره»
ــت كه  ــت عدم اعتبار اين امور در مقابل علم اين اس عل
ــت و جعل طريق  ــم طريقى اس ــت بينه و اقرار و قس حج
ــن  ــت كه واقع را نمى داند و براى او روش ــى اس براى كس
ــى به حق و واقع ندارد و جاهل است.  ــت و دسترس نيس
ــل طريق ظنى براى  ــى كه علم به واقع دارد، جع اما كس
ــه وجوب ترتيب اثر واقع بر  ــى ندارد. عالوه بر اينك او معن
مؤداى طريق مجعول مقيد به اين است كه علم به خطاى 
ــهود نداشته باشد ولى اگر قاضى علم به  طريق و كذب ش
خطاى بينه يا كذب آنها داشته باشد حجيت آنها براى او 
ــت، زيرا احكام ظاهريه كه از طريق و امارات  معقول نيس
ــود در موضوع آنها شك به واقع اخذ شده  استفاده مى ش
يعنى در زمينه شك به واقع طريق براى او حجت است و 
ــت و حجيت آن  با علم به واقع موضوع حجيت منتفى اس

طريق در مقابل علم معقول نيست. 
ــور كلى در هر موردى كه قاضى از طريق  بنابراين به ط
ــارف علم به واقعه و قضيه مطروحه پيدا كرده چه در  متع
ــد يا در امر حقوقى، شهادت شهود يا قسم  امر جزايى باش
ــم او اعتبار ندارد و قاضى  ــى اقرار منكر برخالف عل و حت
موظف است در تمام اين موارد براساس علم خودش حكم 

بدهد. 

علم قاضى درحقوق اسالم (بخش پايانى)
آيت اهللا مقتدائى
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روابط  گزارش  به  امروز-  فرصت  بندرعباس- خبرنگار 
خلیل  هرمزگان،  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  عمومی 
اصناف  بر  نظارت  کمیسیون  جلسه  اولین  در  قاسمی 

نو  سال  تبریک  ضمن   95 سال  در  بندرعباس  شهرستان 
مقام معظم  از سوی  نامگذاری سال جدید  به  اشاره  ضمن 
رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اظهار 
داشت: در سنوات گذشته ساختار واحدهای صنفی، اتحادیه 
ها و اصناف در سطح استان با پشتوانه کمیسیون نظارت به 

شکل مشخص، ساختار منطقی را پشت سرگذاشتند.
گفت:  هرمزگان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
رویکرد  با  باید  نظارت  کمیسیون  اولویت جلسات  و  هدف 
بتوانیم  تا  گیرد  صورت  عمل  و  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد 
رشد  شاهد  بیکاری  و  اقتصادی  رکود  از  جلوگیری  با 

در  عملیاتی  راهبردهای  و  باشیم  تولید  توسعه  و  اشتغال 
با  انجام دهیم تا در پایان سال نتیجه مطلوبی  سال 95را 
همت و مشارکت یکدیگر داشته باشیم. در ادامه جلسه در 
خصوص برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی به صورت 
الکترونیکی در شهرستان بندرعباس مقرر شد اتاق اصناف 
را  الزم  زیرساخت های  صنفی  اتحادیه های  همکاری  با 
در  کند.  ایجاد  الکترونیکی  انتخابات  برگزاری  راستای  در 
اصناف  امور  اداره  اجرایی  های  اولویت  و  برنامه ها  پایان 
مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  استان  صنفی  تشکل های  و 

تشریح شد.

اصفهان- بهروز راعی - شهردار اصفهان با اشاره به اینکه 
نهاد  به  خدماتی  نهاد  از  ها  شهرداری  اخیر  های  دهه  در 
اجتماعی تبدیل شده اند، افزود: قصد داریم یک گام از نهاد 
شهرداری  به سمت  را  خود  نگاه  و  بگذاریم  فراتر  اجتماعی 
ما  خبرنگار  گزارش  دهیم.به  تغییر  محور  دانا  و  مبنا  دانش 
از اصفهان، مهدی جمالی نژاد در اولین نشست خبری خود 
اولین  برای  گفتمان  این  اینکه  بیان  با  در جمع خبرنگاران 
بار در سطح کشور، در شهرداری اصفهان مطرح شده است، 
کار  سال   10 گفتمان  این  به  ورود  برای  کرد:  خاطرنشان 
شهرداری  در  را  جدید  رویکرد  این  داشتم  آرزو  و  ام  کرده 
اجرا کنم و می خواهیم با خانواده بزرگ شهر اصفهان اعم 
غیره  و  فرهیختگان  و  دانشمندان  مسئوالن،  شهروندان،  از 
دانش  شهر  مشخصات  به  وی  کنیم.  حرکت  مسیر  این  در 
مبنا و دانایی محور اشاره کرد و گفت: کلید واژه شهر دانش 
افزود:  است.وی  متفاوت  رویکردها  مابقی  به  نسبت  مبنا 
نخبگان،  هنرمندان،  به  که  است  شهری  مبنا  دانش  شهر 
افتخار  غیره  و  ایده  جذب  مراکز  فن آفرینان؛  کارآفرینان، 
اینکه دیپلماسی علمی و  بیان  با  می کند. شهردار اصفهان 
فناوری در شهر دانش محور شاخص است، گفت: شهر دانش 
محور شهری است که فضای عمومی حاکم بر شهر خالقیت 

دانش  شهر  اینکه  به  اشاره  با  نژاد  جمالی  باشد.  نوآوری  و 
محور دوستدار طبیعت و محیط زیست است، افزود: در این 
مدل از شهر به تمدن سازی بر مبنای هویت ایرانی_اسالمی، 
توسعه پایدار انسانی و شهری اهمیت ویژه ای داده می شود. 
شهری،  نوین  های  فناوری  مرکز   2 افتتاح  به  اشاره  با  وی 
مرکز نوآوری و خالقیت شهری اضافه کرد: در همان ابتدای 
فعالیت مدیریت جدید شهری، در این مراکز جریان سازی 
فکری را آغاز نموده و قطعا هوشمندانه عمل خواهیم کرد. 
پیوستن شهر  به  اشاره  با  وی در بخش دیگر سخنان خود 
خالق  شهرهای  گفت:  خالق  شهرهای  شبکه  به  اصفهان 
تجربه های نوین شهر خود را در اختیار یکدیگر می گذارند تا 

از تجربه یکدیگر بهره مند شوند. 
برای  برنامه   160 ریزی  برنامه  به  اشاره  با  جمالی نژاد 
 12 تاکنون  کرد:  خاطرنشان  اصفهان،  در  نظریه پردازی 
معاون  همچون  برجسته ای  اساتید  از  بهره مندی  با  نشست 
صنایع دستی کشور و اساتیدی همچون بلخاری، حمید رضا 
اصفهان  شهردار  است.  شده  برگزار  عباسی  علی  و  شعیری 
شهر  در  پردازی  جریان  نخستین  پردازی  ایده  کرد:  اضافه 
است که برروی موضوعات شهری با استفاده از خرد جمعی 
مانند ایده پردازی بر روی رنگ شهر، صدای شهر، حمل و نقل 

کار می کند. شهردار  محور  دانش  گردشگری  و  غیرموتوری 
اصفهان در خصوص وضعیت پسماندهای بیمارستانی، تاکید 
فناوری  معاون  با  که  است  کشور  شهر  اولین  اصفهان  کرد: 
زباله  دستگاه  تهیه  جهت  ای  نامه  تفاهم  جمهوری  ریاست 
سوز و دستگاه های هاضم منعقد کرده، همچنین تنها شهری 
بود که در این عرصه وارد شد اما در این بستر نیازمند ایده 

های جدید شهروندان هستیم.

شهردار اصفهان:

رویکرد جدید شهرداری اصفهان حرکت به سوی گفتمان دانش محوری است

اخبار

حضور بیش از 100 هزار مهمان نوروزی 
در سد و نیروگاه شهید عباسپور

نیروگاه شهید  سد و  اهواز- خبرنگار فرصت امروز- 
هزار  از 100  بیش  میزبان  سال 95  نوروز  در  عباسپور 
نفر از مهمانان نوروزی بود که از سراسر میهن اسالمی 
جهت گذراندن تعطیالت خود، طبیعت بکر و زیبای سد 
شهید عباسپور را مقصد خود قرار داده بودند. مدیرعامل 
سد و نیروگاه شهید عباسپور افزود: بیش از 100 هزار نفر 
از هموطنان در ایام نوروز سال 95 طبیعت بکر و زیبای 
سد و نیروگاه شهید عباسپور در شهرستان اندیکا مقصد 
خود قرار دادند. "سید حمید صالحی" ادامه داد: با توجه 
به حضور تعداد زیادی از هموطنان عزیز در ایام نوروز در 
شهرستان اندیکا به منظور بازدید از سد و نیروگاه شهید 
عباسپور و طبیعت زیبای اطراف این سد، سعی بر این 
سالمت  و  پذیرایی  جهت  الزم  تمهیدات  تمامی  تا  شد 
مهمانان این شرکت در ایام نوروز فراهم آید. وی در ادامه 
گفت: قرار گرفتن سد و نیروگاه دو هزار مگاواتی شهید 
عباسپور در شهرستان اندیکا که دارای پتانسیل های فراوان 
گردشگری از جمله منابع تاریخی و طبیعی و همجواری با 
استان های اصفهان و چهارمحال بختیاری است، هر ساله 
موجب حضور هزاران گردشگر در این منطقه می گردد که 
امسال نیز با یاری خداوند توانستیم میزبان بیش از 100 

هزار هموطن عزیز در ایام نوروز در سالمت کامل باشیم.
سد و نیروگاه شهید عباسپور، با تولید 2000 مگاوات برق، 
برقابی کشور محسوب  های  نیروگاه  ترین  مهم  از  یکی 

می شود.

جلسه هم اندیشی معاونین و 
مسئولین واحدهای سازمان 

مدیریت پسماند شهرداری های 
گلستان تشکیل شد

پایگاه  گزارش  به  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
اطالع رسانی سازمان مدیریت پسماند استان گلستان جلسه 
هم اندیشی معاونین ومسئولین واحدهای سازمان مدیریت 
پسماند شکیل شد در ابتدای نشست یازرلو مدیرعامل این 
سازمان ضمن خوشآمد گویی و خیر مقدم خدمت همکاران 
زحمتکش سازما ن و تبریک سال جدید من تاکید دوباره 
تکریم ارباب رجوع به توجه بیشتر مسئولین واحدها در 
انجام امور محوله اشاره نمود. وی با اشاره به اینکه همه شما 
کارشناس هستید و باید کار کارشناسی انجام دهید اظهار 
داشت : شما به عنوان مسئول واحد تشخیص کار دهید و 
در چارچوب شرح وظایف آن را انجام دهید.در پایان این 
نشست مصوبات جلسه قبلی مورد بررسی و تحلیل قرار 

گرفت .

اجرای ۴2 پروژه عمرانی در 
شهرکهای صنعتی استان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان گلستان از اجرای ۴2 پروژه 
عمرانی با سرمایه گذاری 62000 میلیون ریال طی سال 
گذشته در شهرک ها و نواحی صنعتی این استان خبر 
داد.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی 
استان گلستان، ” حجت اله خلیل زاده” اظهار داشت: از 
این تعداد ۳۷ پروژه پیمانکاری در حوزه عمرانی و پنج 
پروژه مطالعاتی و مشاوره ای بوده که شاخص ترین آن 
مطالعات تامین برق شهرک صنعتی اترک است.به گفته 
وی تا پایان سال گذشته از این تعداد پروژه در دست 
اجرا 20 پروژه عمرانی تحویل موقت شد و سایر پروژه 
ها نیز با پیشرفت فیزیکی مناسب در دست اجرا است.
وی تصریح کرد: اجرای جدول هدایت آبهای سطحی، 
حفر چاه و اجرای شبکه توزیع آب، شبکه جمع آوری 
فاضالب و عملیات زیرسازی و خیابان کشی، گازرسانی، 
اجرای فیبر نوری و زیرساخت های مخابراتی و تامین 
برق شهرک ها و نواحی صنعتی از مهمترین این طرح ها 

بوده است.

آزمایشگاه میکروبي و شیمیایي آب 
در امور آبفای رودسر راه اندازی شد

آبفای  امور  مدیر  امروز-  فرصت  خبرنگار  رشت- 
رودسر از راه اندازی آزمایشگاه میکروبی و شیمیایی آب 
امور  این شهرستان خبر داد. مازیار غالمپور، مدیر  در 
آبفای رودسر با اشاره به اهمیت کنترل و نظارت هر چه 
بیشتر بر کیفیت آب شرب شهرهاي تحت پوشش این 
امور افزود: امور آبفای رودسر جهت اطمینان از سالمت 
آزمایشگاه  اندازي  راه  به  نسبت  شهروندان  شرب  آب 
اینکه  بیان  با  وی  نمود.  اقدام  شیمیایي  و  میکروبي 
تاکنون تمامی نمونه های آب آشامیدنی در آزمایشگاه 
با  گفت:  می شد،  آزمایش  الت  طول  آب  خانه  تصفیه 
تآسیسات  محل  در  که  آزمایشگاه  این  از  بهره برداری 
آبرساني مخزن هوایي600 متر مکعبي غرب رودسر قرار 
دارد نمونه ها در این محل مورد آزمایش قرار خواهند 
گرفت. مدیر امور آبفای رودسر همچنین یادآور شد: با 
راه اندازي آزمایشگاه آب مرکزي رودسر، عالوه بر صرفه 
آب،  نمونه های  انتقال  جهت  هزینه  و  وقت  در  جویي 
انجام می شود  روزانه  به صورت  ها  برداري  نمونه  تواتر 
میسر  لحظه  در  نیز  را  آب  کیفیت  تغییرات  ثبت  که 
عالوه  اکنون  هم  افزود:  ادامه  در  غالمپور  می نماید. 
فیزیکوشیمیایي  آزمایشات  آب،  میکروبي  برآزمایشات 
موقت،  سختي  کل،  سختي  اندازه گیري  شامل  آب 
بیکربنات و ... نیز در این آزمایشگاه انجام مي شود که 
با خرید دستگاه مولتي پارامتر آزمایشات دما، شوري، 
هدایت الکتریکي و..... نیز انجام خواهد شد. گفتني است 
با راه اندازی آزمایشگاه آب مرکزي رودسر، آزمایشگاه 
آب تصفیه خانه آب طول الت نیز جهت انجام نمونه های 

میکروبي و فیزیکوشیمیایي آب فعال مي باشد. 
رئیس شورای اسالمی شهر قدس:

امسال سال تحقق پروژه های 
ماندگار شهرداری قدس است

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- رئیس شورای 
تحقق  سال   95 سال  گفت:  قدس  شهر  اسالمی 
خدابخش  است.  قدس  شهرداری  ماندگار  پروژه های 
قدس،  شهرداری  کارکنان  جمع  در  محمدزاده پودینه 
از  تشکر  و  تقدیر  وابسته ضمن  سازمان های  و  مناطق 
حضور حاضرین در جلسه اظهار کرد: امسال به فرمایش 
مقام معظم رهبری به نام سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام 
و  یاری  با  امیدواریم  است،  شده  نام گذاری  عمل«  و 
مساعدت شما دوستان و شهردار قدس بتوانیم امسال 
اسالمی  شورای  چهارم  دوره  گذشته  سال های  مانند 
از قبل عمل کنیم. رئیس شورای  شهر قدس موفق تر 
بهار فاطمی  از سال 95 به عنوان  اسالمی شهر قدس 
یاد کرد و متذکر شد: آغاز سال با والدت و پایان آن با 
بانوی بزرگوار مصادف است، این امر یک  شهادت این 
سیره  و  اخالق  بتوانیم  امیدواریم  و  است  خوب  اتفاق 
محمدزاده  دهیم.  قرار  خود  زندگی  سرلوحه  را  ایشان 
اعضای  از  نمایندگی  به  من  گفت:  همچنین  پودینه 
ویژه ای  تشکر  و  تقدیر  اینجا  در  شهر  اسالمی  شورای 
از شما عزیزان می کنم و امیدوارم هستم سال 95 سال 
شکوفایی دوره چهارم شورای اسالمی شهر قدس باشد 
و در این راستا به مناسبت روز شوراها پروژه های ماندگار 
شهرداری را که به همت معاونت فنی و عمرانی در حال 

احداث است، به شهروندان عزیز تقدیم خواهد کرد.

اخبار

توسط مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت 
منابع آب ایران

قدردانی از مدیر دفتر حقوقی 
سازمان آب و برق خوزستان

مدنیان"  "غالمرضا  امروز-  فرصت  خبرنگار  اهواز- 
مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران 
"فخرالدین کالنتر زاده" مدیر دفتر حقوقی سازمان آب و 
برق خوزستان را مورد تقدیر قرار داد. مدیرکل دفتر حقوقی 
شرکت مدیریت منابع آب ایران به پاس پیگیری دعاوی 
مطروحه، فخرالدین کالنتر زاده، مدیر دفتر حقوقی سازمان 

آب و برق خوزستان را با اهدای لوح مورد تقدیر قرار داد. 
در این لوح تقدیر آمده است: حفاظت و صیانت از بیت المال 
کشور نیازمند بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و راهکارهای 
حقوقی و قانونی موجود است که در این راستا عملکرد 
جنابعالی در خصوص پیگیری دعاوی مطروحه شایسته 
تقدیر و تشکر است. لذا ضمن سپاس از خدمات ارزشمند 
شما و همکاران محترم، امید است در کلیه مراحل زندگی 
و بخصوص در راستای نیل به اهداف عالیه احقاق حقوق 

صنعت آب کشور موفق باشید.

افتتاح پروژه فرهنگي تاریخي 
بافت مرکزي شهر رشت

سالروز  با  همزمان  امروز-  فرصت  خبرنگار  رشت- 
والدت با سعادت حضرت فاطمه الزهرا )س( پروژه فرهنگي 
عالي  مقام  حضور  با  رشت  شهر  مرکزي  بافت  تاریخي 
وزارت راه وشهرسازي به بهره برداري رسید. به گزارش 
روابط عمومي اداره کل راه وشهرسازي گیالن، پروژه باز 
آفریني میدان اصلي شهداي ذهاب رشت با حضوردکتر 
آخوندي، مقام عالي وزارت راه وشهرسازي ومقامات استاني 
به بهره برداري رسید. این پروژه به عنوان نخستین پروژه 
بازآفریني بافت مرکزي در سطح کالنشهرهاي کشور است 
که براي احداث آن حدود 1۷ هزار متر مربع محوطه سازي 
صورت گرفته وپس از گذشت 6 ماه تالش مستمر، عصر 
11 فروردین در میدان تاریخي شهرداري رشت و با حضور 
مسووالن کشوري و استاني افتتاح شد. بازآفریني رشت 
با برنامه اي مشخص و تدوین شده و در مقیاس شهري، 
قراردادن  محور  با  که  شده  اجرایي  محلي  و  منطقه اي 
هدف کالن سالمت شهروندي،عدالت اجتماعي،پایداري   5
اقتصادي، احترام به زمینه ونگاه به آینده به کار خود ادامه 
مي دهد. وزیر راه و شهرسازي در مراسم افتتاح با بیان 
اینکه در بازآفریني شهرها هدف اصلي اصالح و ساخت 
بازآفریني  براي  افزود:  است،  ناهنجار  قدیمي  محله هاي 
شهرها باید  به موضوعات رفاهي، تجاري و ... توجه شود 
استراحت  لحظات  مردم  تا  مي شود  ایجاد   جایگاهي  و 
خود را به خوبي سپري کنند. دکترآخوندي با اشاره به 
اهمیت نقش مهم رودخانه هاي شهر در ایجاد طراوت و 
جذب گردشگر، خاطرنشان کرد: رودخانه هاي رشت اکنون 
ازوضعیت مناسبي برخوردار نیستند و در بازآفریني شهر 
پروژه  اجراي  براي  افزود:  وي  شود.  لحاظ  امر  این  باید 
پیاده راه فرهنگي رشت یک محور بسیار طوالني از غرب 
و شرق در نظر گرفته شده است. وزیر راه در حاشیه افتتاح 
گیالن  کهن  تماشاخانه  نمادین  محل  از  مذکور  پروژه 
با قدمت 60 ساله واقع در خیابان سعدي رشت بازدید 
پیاده راه  پروژه  اسالمي  انقالب  غرفه  کرد. وي همچنین 
فرهنگي و ایستگاه رادیویي رشت و غرفه دفاع مقدس و 
رزمندگان گیالن در هشت سال دفاع مقدس غرفه شهر 
و  ترمیم  ووضعیت  صنایع دستي  خوراک شناسي،  خالق 
ساخت و ساز حرم مطهرخواهر امام رشت را مورد بازدید قرار 
داد. وي با حضور در حرم مظهر فاطمه اخري خواهر گرامي 
امام رضا )ع( نسبت به این بانوي بزرگوار اداي احترام کرد. 

شهردار اراک: 
بهره برداری از تقاطع های 

غیر همسطح در اراک موجب روان 
سازی ترافیک شهری می شود

گفت:  اراک  شهردار  امروز-  فرصت  خبرنگار  اهواز- 
بهره برداری از تقاطع های غیر همسطح در سطح شهر اراک 
یکی از اقداماتی است که زمینه را برای روان سازی ترافیک 
فراهم می کند .به گزارش خبرنگار ما محمد ابراهیم عباسی 
با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر تقاطع غیر همسطح 
اراک  مهم  غیرهمسطح  پروژه  چهارمین  امیری  سیاوش 
پس از مسیرهای امیرکبیر، شهید فتحی و شهید فتاحی 
است که مورد بهره برداری قرار گرفت.وی با اشاره به اثرات 
بهره برداری از چنین پروژه هایی در سطح شهر اراک بیان 
کرد: طرح تقاطع غیر همسطح شهید سیاوش امیری در 
زمینه کاهش آلودگی هوای اراک و روان سازی ترافیک 
بسیار موثر می باشد.مهندس عباسی شهردار کالنشهر اراک 
افزود: تقاطع شهید امیری دارای 2 محور رفت و برگشت 
به طول ۴50 و عرض 11 متر می باشد که با اعتباری بالغ 
بر 2۷ میلیارد و 500 میلیون ریال افتتاح شد.وی با اشاره 
بیان  اراک  شهرداری  سوی  از  گرفته  صورت  اقدامات  به 
کرد: شهرداری کالنشهر اراک با ساخت و تکمیل پروژه 
های عمرانی از قبیل پارکینگ های عمومی و تقاطع های 
غیر همسطح سهم بسزایی در کاهش آلودگی کالنشهر 
اراک ایفا کرد. وی با اشاره به لزوم بهره برداری از چنین 
پروژه هایی در سطح شهر اراک اظهار کرد: این طرح عمران 
شهری به منظور روان سازی ترافیک هسته مرکزیی شهر و 
کاهش آلودگی هوای انجام شده است که با بهره برداری 
از این تقاطع غیرهمسطح، ترافیک سنگین خیابان امام 
خمینی )ره( اراک که بر اثر تراکم تردد در مسیر شرق به 
غرب این شهر در محل تقاطع خیابان میرزای شیرازی و 
بیمارستان آیت اهلل طالقانی بود روان شد.محمد ابراهیم 
عباسی خاطرنشان ساخت: این تقاطع غیر همسطح دارای 
دو خط رفت و برگشت به طول ۴50 متر و عرض هر محور 
11 متر است. برای ساخت و تکمیل تقاطع غیر همسطح 
شهید سیاوش امیری شش هزار تن آسفالت، دو هزار و 
200 متر مربع پیاده روسازی و کف پوش، ۳0 هزار متر مربع 

خاک برداری و 19 هزار تن بتن ریزی انجام شده است.
زمانی قمی استاندار مرکزی نیز در مراسم بهره برداری از 
تقاطع غیر همسطح شهید سیاوش امیری در اراک که 
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، استاندار  با حضور 
استان مرکزی، معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری، 
فرماندار شهرستان اراک، شهردار و اعضای شورای اسالمی 
رسانه  اصحاب  و  شهرداری  مدیران  و  معاونین  شهر، 
برگزار شد، بیان کرد: همه دستگاه های اجرایی در نقاط 
کردن  عملیاتی  در  را  ها  باید شهرداری  استان  مختلف 
طرح های عمران شهری یاری دهند. وی گفت: شهرداری 
کالنشهر اراک باید طرح هایی را به مرحله اجرا درآورد 
که ضمن گره گشایی از ترافیک سنگین شهری، کاربرد 
آن تا سال های سال مشهود باشد. نماینده ولی فقیه در 
استان مرکزی وامام جمعه اراک نیز گفت: همچنین در 
مراسم بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح وی بیان کرد: 
حوزه  در  خصوص  به  اجرایی  دستگاه های  مسووالن 
مدیریت شهری برای ساخت و تکمیل طرح های عمرانی 
نباید در انتظار معجزه از سوی دولت نباشند بلکه باید 
روش های بهره گیری از توان بخش خصوصی را برجسته 
افزود:  آبادی  نجف  دری  قربانعلی  آیت اهلل  کنند.  سازی 
مسووالن دستگاه های اجرایی باید طرح های عمرانی خود 
ساخت  برای  اولویت  براساس  و  کرده  فهرست بندی  را 
کارشناسی  تدابیر  پروژه ها  سریعتر  چه  هر  تکمیل  و 
بیندیشند. وی ادامه داد: مجموع اعتبارات عمرانی استان 
های کشور در سال جاری ۴50 هزار میلیارد ریال بود که 
حدود ۷0 درصد آن تخصیص یافت و این مهم نشان از 

شرایط نامطلوب اقتصادی دولت دارد.

"بهره  جدید  مدیران  معارفه  آئین   - فالح  اسد  تبریز- 
برداری" و "مهندسی و اجرای طرح ها" شرکت گاز آذربایجان 
شرقی برگزار شد. به گزارش خبرنگارما در تبریز، مدیرعامل 
شرکت گاز استان در این مراسم گفت: چرخش و تغییر در 
مدیریت ها امری ضروری و طبیعی بوده و باعث ایجاد انگیزه 
و  شود  می  تعیین شده  اهداف  تحقق  در  پویایی شرکت  و 
استفاده  مختلف  های  بخش  در  مدیران  تجارب  از  بایستی 

شود. 
ولی اله دینی در این مراسم با اشاره به تحقق ۴0 درصدی 
قانون   2 تبصره   » » ق  بند  محل  از  روستاها  به  گازرسانی 
بودجه خبر داد و افزود : با تالش مجموعه همکاران شرکت 
گاز استان 199 روستا در سال گذشته به بهره برداری رسید 
صورت  در  امیدواریم  گرفته  انجام  های  ریزی  برنامه  با  و 
تأمین اعتبار الزم تا دو سال آینده شاهد اتمام گازرسانی به 

روستاهای مشمول بند » ق «در استان باشیم. 
سطح  در  اجرایی  های  پروژه  کاالیی  منابع  تأمین  از  وی 
به  گازرسانی  جاری  سال  در  افزود:  و  داد  خبر  شرکت 
مدیرعامل  داشت.  خواهد  ادامه  بیشتری  شتاب  با  روستاها 
شرکت گاز استان با اشاره به اهمیت نگهداشت از تأسیسات 
گازرسانی افزود: اولویت اصلی شرکت گاز استان بهره برداری 
از تأسیسات و شبکه های گازرسانی است و بایستی با اعمال 
کنترل و نظارت های مستمر بر تأسیسات با بهره گیری از 
ارائه خدمات مستمر  توان نیروهای متخصص و توانمند در 
و ایمن گاز به مشترکین کوشا باشیم. دینی مدیریت کاهش 

هزینه ها را خواستار شد و افزود: بایستی با تغییر در فرآیندها 
نسبت به بهینه نمودن هزینه ها اهتمام کافی وجود داشته 

باشد. 
وی برون سپاری و چابک سازی و توسعه دولت الکترونیک 
عنوان  وری  بهره  و  مدیریت کاهش هزینه ها  راستای  در  را 
بموقع  و  بهینه  ارائه خدمات  تداوم  اظهار داشت: در  و  کرد 

به مردم استان امسال بخش عمده خدمات مشترکین گاز به 
دفاتر پیشخوان دولت واگذارخواهد شد. در پایان این مراسم 
و "مهندسی و  معارفه همزمان مدیریت های "بهره برداری" 
اجرای طرح ها" برگزار و مهندس سیدرضا رهنمای توحیدی 
به عنوان مدیر "بهره برداری" و مهندس مرتضی برقی مقدم 

به عنوان مدیر "مهندسی و اجرای طرح ها" معرفی شدند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی: 

بخش عمده خدمات مشترکین گاز به دفاتر پیشخوان دولت واگذارخواهد شد 

امروز-  فرصت  خبرنگار  اهواز- 
منطقه  برق  شرکت  کارکنان  از  مقاالتی 
علمی  های  کنفرانس  در  خوزستان  ای 
مقاله   . گردید  ارائه  و  پذیرش  المللی  بین 
چوبدار  ابراهیم  و  حسنوند  محمد  مشترک 
از کارکنان معاونت بهره برداری شرکت برق 
با عنوان “ تولید برق  منطقه ای خوزستان 
کنفرانس  دردومین  زباله“  از  شیرین  آب  و 
تهران  انرژی  مدیریت  و  فناوری  بین المللی 
آمده  مقاله  دراین  گردید.  ارائه  و  پذیرفته 

را  ایران  که  موجود  تصور  برخالف  است: 
پر  کشوری  ایران  می دانند  خشک  کشوری 
آب است که از چند جهت به دریا راه دارد به 
عالوه انرژی به اشکال مختلف در آن به وفور 
با صرفه جویی  می توان  که  یافت می شود 
در انرژی فسیلی و استفاده از انرژی زباله و 
ضایعات کشاورزی همچون باگاس، آب دریا 
را به وسیله فن آوری تقطیر، شیرین کرده 
و شهرهای ساحلی دریای خزر و شهرهای 
ساحلی خلیج فارس را تغذیه نمود. در این 

راستا زباله و باگاس را که در حالت عادی در 
استان خوزستان به عنوان یک معضل نمود 
پیدا کرده، به صورت یک فرصت درآورده و 
آن  آنها  مخلوط  از  آمده  به دست  انرژی  با 
استان  نام  که  کنیم  تولید  آب  چنان حجم 
.همچنین  درآید  سرسبز  جلگه  صورت  به 
معاونت  کارکنان  از  حبیبیان  احمد  مقاله 
برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه 
کاهش  ”راهکارهای  عنوان  با  ای خوزستان 
شبکه  ایزوالسیون  بر  گردوغبار  پیامدهای 

بین  کنفرانس  اولین  در  قوی”  فشار  برق 
شهیدچمران  گردوغباردردانشگاه  المللی 
مقاله  این  در   . گردید  وارایه  پذیرش  اهواز 
گرد و غبار و اثرات آن در شبکه های برق 
قرار  جانبه  همه  بررسی  مورد  خوزستان 
دراز  و  مدت  کوتاه  راهکارهای  و  گرفته 
جهت  در  اقتصادی  و  فنی  لحاظ  از  مدت 
ایجاد  منظور  به  ها  زیان  این  از  جلوگیری 
تداوم  و  شبکه  پایداری  و  اطمینان  قابلیت 

برق رسانی ارائه گردیده است.

به  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
مدیریت  سازمان  عمومی  روابط  گزارش 
مدیرعامل  یازرلو  گلستان،  استان  پسماند 
در  خبرنگاران  با  گفتگو  در  سازمان  این 
تفرجگاهها  پاکسازی  طرح  اجرای  خصوص 
در ایام نوروز گفت : طی بررسیهای صورت 
استان  در  تفرجگاهها  وضعیت  از  گرفته 
گلستان این سازمان مصمم است این طرح 
سنوات  مانند  یکپارجه  بصورت  استان  در 
زیست  محیط  سازمان  همکاری،  با  گذشته 
انجام  استان گلستان و NGOهای مرتبط 
پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل  پذیرد. 
چهارمین  برای  طرح  این  گفت:  ادامه  در 
و  میگردد  اجرایی  که  است  متوالی   سال 

و  شده  کسب  زمینه  این  در  خوبی  تجربه 
هر  طرح  اجرای  بهبود  در جهت  امیدواریم 

سال در قدم های مفید تری را برداریم.
عنوان  این طرح  اهداف  به  اشاره  با  یازرلو 
طرح  این  اهداف  مهمترین  از  داشت: 
یکپارچه  و  کامل  پاکسازی  به  توان  می 
موجود،  ظرفیتهای  از  استفاده  با  استان 
از جاذبه های  کامل  و  رسانی جامع  اطالع 
برای  سهل الوصول  که  استان  گردشگری 
فرهنگ  وهمچنین  باشد  می  مسافران 
محیط،  پاکیزگی  خصوص  در  سازی 
شهرها؛  خروجی  و  ورودی  پاکسازی 
و  شهری  دورن  تفرجگاهای  پاکسازی 
اصلی  جاده های  پاکسازی  شهری،  برون 

سواحل  و  جنگل ها  پاکسازی  روستایی  و 
برای  استان  نمودن  آماده  همچنین  و 
برد.وی  کرد  اشاره  نوروزی  مهمانهای 
در  سازی  فرهنگ  لزوم  گفت:  ادامه  در 

خصوص پاکیزگی تفرجگاه ها و جاذبه های 
استان  سازی  وآماده  استان  گردشگری 
و  عبوری  مسافرین  از  پذیرایی  جهت 

ماندگار از جمله اهداف این طرح است.
وی در ارتباط با مراحل اجرایی این طرح 
تصریح کرد: تهیه طرح اجرایی و تمهیدات 
نایلون  مقدماتی و چاپ بیش از 100هزار 
پسماند،  آوری  جمع  مخصوص  استاندارد 
کارکنان  با  هماهنگی  جلسه  تشکیل 
شروع  نوروز،  ایام  در  طرح  اجرای  جهت 
ورودی  و  تفرجگاه ها  پاکسازی  عملیات 
از  نوروز  ایام  طول  در  شهرها  خروجی  و 
به  طرح  این  در  که  است  مراحلی  جمله 

اجرا خواهد رسید.

از  تجلیل  آیین  امروز-  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
تالشگران نوروز 95 که شب گذشته همزمان با 16فروردین 
تا  بود  شیرینی  بهانه  شد  برگزار  حقانی  شهید  دربندر  ماه 
سفرهایی  ساماندهی  ویژه  طرح  وتالشگران  دریانوردان 
آکنده  درفضایی  و  آیند  هم  گرد  هرمزگان  استان  دریایی 
با یکدیگر تالشهای  از صفا وصمیمیت ضمن تجدید دیدار 
یکسال خود را در راستای فراهم نمودن مسافرتهای دریایی 

ایمن و خاطره انگیز به جشن بنشینند. 
ودریانوردی  بنادر  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسافری  پایانه  بزرگترین  گذشته  شب  هرمزگان،  استان 
از  کثیری  جمع  میزبان  رجایی(  شهید  بندر  )دریایی 
طرح  در  حاضر  استان  بندری  و  دریایی  حوزه  کارکنان 
شرکتهای  استان،نمایندگان  دریایی  سفرهای  ساماندهی 
ضمن  تا  بود  شناورها  فرماندهان،ملوانان،مالکان  تعاونی، 
از  گذشته  سال  در  گرفته  صورت  تالشهای  از  تجلیل 
در  حاضرین  عمل  حسن  و  نظر  شایان،دقت  خدمات 

طرح ویژه ساماندهی سفرهای دریایی نوروز 95 قدردانی 
دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل  ایدنی  ابراهیم  پذیرد.  صورت 
هرمزگان  استان  دریایی  سفرهای  تسهیل  ستاد  رییس  و 
همه  فعال  مشارکت  از  قدردانی  ضمن  مراسم  این  در 
صنوف دریایی و بندری براساس برنامه های ترسیم شده 

براساس  جامع  برنامه  یک  تدوین  داشت:  اظهار  طرح  در 
برنامه  تدوین  و  گذشته  سنوات  مشکالت  احصاء  و  پایش 
الحاق  با  دریایی  مسافری  خدمات  توسعه  و  دقیق،بسط 
ساختارهای  از  بهره گیری  همچنین  و  جدید  شناورهای 
کلیه  بین  در  که  هم افزایی  و  همدلی  البته  و  الکترونیکی 
دولتی  و  خصوصی  بخش  از  اعم  طرح  حاضردر  نیروهای 
هموطنان  برای  را  حادثه  بدون  ایمن  نوروز  می شد  دیده 

رقم زد.
در  هرمزگان  استان  بندری  و  دریایی  مقام  عالی ترین 
اقدامات صورت  از دیگر  از سخنانش گفت:  بخش دیگری 
گرفته در حوزه دریای و بندری اعتماد به نیروهای جوان 
ومتخصص و تفیض مسئولیت به آنان در بنادر استان بود 
و  روزی  شبانه  با تالش  توانستند  نیروها  این  بحمدا...  که 
شده  واقع  مثمرثمر  خود  تخصص  و  دانش  از  گیری  بهره 
واقدامات  برداشته  قدم  ابالغی  سیاستهای  براساس  و 

مطلوب و شایسته ای را انجام دهند.

پذیرش و ارائه مقاالت کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان درکنفرانس های بین المللی 

یازرلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان گلستان خبر داد:

 اجرای طرح پاکسازی تفرجگاه ها در ایام نوروز 

آیین تجلیل از خادمین نوروز 95 برگزار شد

قاسمی در اولین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان بندرعباس عنوان کرد

دستورکارهای کمیسیون نظارت در سال 95 با رویکرد اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل
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