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معاون اجتماعی قوه قضائیه خبر داد 

بازگشت 40 درصدی مجرمان به جرم
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مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: 
هم اکنون 100 درصد ش��هر ه��ا و 99 در 
صد روستا های کاشان از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند می باشند و ان شا ا... بزودی شاهد 
برگزار جش��ن شهرستان س��بز در کاشان 

خواهی��م بود. به گ��زارش خبرنگار ما از اصفه��ان، مهندس علوی در 
دیدار با فرماندار کاش��ان بیان داشت: این شهرستان از نظر گازرسانی 
بجز چند روستای کم توسعه یافته از شرایط مطلوبی برخوردار است و 
در حال حاضر بیش از یکصد هزار مشترک از گاز طبیعی بهره مندند. 
وی گفت: با نظارت و اقدامات شایس��ته اداره گاز کاش��ان، شبکه گاز 
این شهرستان از نظر ایمنی و فنی در وضعیت مطلوبی است. مهندس 
علوی اظهار داش��ت: هم اکنون 100 درصد ش��هر ه��ا و 99 در صد 
روستا های کاش��ان - 54 روستا از کل 59 روستای این شهرستان از 
نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشند و ان شا ا... بزودی شاهد برگزار 
جش��ن شهرستان سبز در کاشان خواهیم بود. مدیرعامل شرکت گاز 
اس��تان اصفهان بیان داشت: بیش از 2هزار کیلومتر شبکه و 69 هزار 
انشعاب در این شهرستان اجرایی شده که از این طریق روزانه به بیش 

از یکصد و 15 هزار واحد خانگی...

رئیس س��ازمان جهادکش��اورزی اس��تان 
آذربایجان شرقی گفت: دستگاه های دولتی 
پتانس��یل و اس��تعداد الزم جه��ت انجام 
فرامین مق��ام معظم رهب��ری در اقتصاد 

مقاومتی را دارا هستند.به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، مهندس کریم مهری در دیدار با س��رتیپ دوم پاس��دار 
غالم عس��گر کریمیان، فرمانده سپاه عاشورا که جهت تبریک هفته 
جهادکش��اورزی و سالروز تاسیس جهادسازندگی به همراه معاونین 
در س��ازمان حضور یافته بود، افزود: دستگاه های دولتی پتانسیل و 
اس��تعداد الزم جهت انجام فرامین مقام معظ��م رهبری در اقتصاد 
مقاومتی را دارا هس��تند چنان که هش��ت س��ال دفاع مقدس را در 
طول جنگ تحمیلی به خوبی مدیریت کردند.وی ادامه داد: اقتصاد 
مقاومتی باید بصورت نهضت عظیم و با اهداف بلند مدت س��رلوحه 
کار ادارات باشد و پایدارسازی تولید ادامه یابد تا واحدهای تولیدی 
نهادینه شوند.رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی اضافه 
کرد: واردات علیرغم توان داخلی برای دسترسی به اهداف ارزشمند 

اقتصاد مقاومتی سم خطرناکی است و تا االن سودجویان و...

برگزاری جشن شهرستان سبز 
در کاشان با بهره مندی 100 

درصدی از نعمت گاز

اقتصاد مقاومتی بصورت نهضت 
عظیم و با اهداف بلند مدت 

سرلوحه کار ادارات باشد
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ــگيرى از وقوع جرم قوه قضائيه  معاون اجتماعى و پيش
ــرم و كاهش  ــان به ج ــدى مجرم ــت 40 درص از بازگش
6 درصدى سرقت هاى خرد در سال 94 در مقايسه با سال 

قبل خبر داد. 
ــر الفت در جمع خبرنگاران  ــه گزارش ايرنا، محمد باق ب
در تشريح عملكرد معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع 
ــت به جرم توسط  ــئله بازگش جرم قوه قضائيه گفت: مس
مجرمين كه كيفر خود را تحمل كرده اند، نشان مى دهد 
كه اقدامات اصالحى در زندانها به خوبى انجام نمى شود. 
وى ادامه داد: اصالح و تربيت در زندان يكى از مباحث 
ــت و زندانيان اگر در زندان  ــورد نظر قانونگذار اس مهم م
ــورد آموزش قرار گيرند به طور قطع پس از تحمل كيفر  م

دست به اقدامات مجرمانه نمى زنند. 
معاون پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضائيه با بيان اينكه 
ــس از تحمل كيفر دوباره به زندان  40 درصد مجرمين پ
بازمى گردند، افزود: بايد توجه داشته باشيم كه تكرار جرم 
ــت بلكه گاهى  ــر بداخالقى و بى فرهنگى نيس فقط در اث
ــدن مجرمين از جرم وجود ندارد به  اوقات زمينه جدا ش

نوعى افراد به اقتصاد ناشى از جرم وابسته شده اند. 
ــرقت هاى خرد  ــت در ادامه از كاهش 6 درصدى س الف
ــر داد و گفت:  ــال 93 نيز خب ــبت به س ــال 94 نس در س
ــال 94 نسبت به سال 93 نرخ وقوع و  خوشبختانه در س
ــرقت هاى خرد كاهش يافته است و يكى از  ــد س نرخ رش
ــئله آن است كه تالش كرديم براى اين  علت هاى اين مس

دسته از مجرمان احكام متناسب صادر شود. 
ــتفاده از عفو، مرخصى  وى اضافه كرد: تالش كرديم اس
و ظرفيت هايى مانند آزادى مشروط و زندان هاى نيمه باز 
در اين دسته از مجرمان كاهش يابد و هزينه ارتكاب جرم 

و سرعت دادرسى براى مجرمين باال برود. 
كل  اداره  داد:  ــه  ادام ــه  قضائي ــوه  ق ــس  رئي ــاون  مع
ــه با همكارى  ــگيرى در همين رابط وضعى معاونت پيش
ــتاى افزايش  ــودرو اقداماتى را در راس ــدگان خ توليدكنن
ــعى شد  ضريب امنيتى اتومبيل ها انجام داد و به نوعى س

زمينه ارتكاب سرقت كاهش يابد. 
ــرقت هاى خرد  ــته وقوع س ــال گذش ــزود: در س وى اف
ــال 90، 6 درصد كاهش يافت كه البته آمار  ــبت به س نس
ــرقت هاى همراه با آزار و سرقت هاى مسلحانه باال رفته  س

است. 
ــاره به قانون  ــوه قضائيه در ادامه با اش ــاون رئيس ق مع
ــان از منكر و وجود  ــه معروف و ناهي ــت از آمران ب حماي
ــا اين قانون  ــئوالن در ارتباط ب ــليقه بين مس اختالف س
ــه معروف و ناهيان از  ــت: در قانون حمايت از آمران ب گف
منكر امروز اختالف سليقه جدى بين مسئوالن عالى رتبه 
ــه در بحث ابالغ اين قانون  ــور وجود دارد به طورى ك كش
ــتور ابالغ را  ــد و مرجعى كه بايد دس روال عادى طى نش
ــا با اجرايى  ــرد و امروز نيز مرتب ــادر مى كرد، صادر نك ص
ــان  ــئله نش ــدن قانون مخالفت مى كنند و همين مس ش
ــئوالن نظام در  ــاليق مختلف در بين مس ــد كه س مى ده

بحث مسائل اخالقى وجود دارد. 
ــائل مطرح  ــتگاه قضايى فارغ از مس الفت ادامه داد: دس
ــده در حوزه مقاومت و پيشگيرى زير نظر هدايت هاى  ش
ــتانهاى  ــس قوه قضائيه برنامه هاى جدى دارد و دادس رئي
ــتند افرادى كه عالمانه، آگاهانه  سراسر كشور مكلف هس
ــى و بدحجابى دامن  ــه به بحث بى حجاب ــاً مغرضان و بعض
ــعى  ــا برگزاركننده پارتى ها كه س ــد و همچنين ب مى زنن
ــى را ترويج كنند و مباحث  ــد خداى ناكرده بى حياي دارن
ــانند،  ــطح جامعه بكش بى حجابى از محافل خانگى به س

برخورد كنند. 
ــه در اين خصوص  ــس قوه قضائي ــد كرد: رئي وى تأكي
ــاءاهللا  ــت كه انش ــى را صادر كرده اس ــتورات صريح دس

ــور به آن عمل مى كنند و  ــطح كش مقامات قضايى در س
در بحث پيشگيرى نيز اداره كل فرهنگى دستگاه قضايى 

بايد جلودار اين مبحث باشد. 
ــوه قضائيه در ادامه  ــگيرى از وقوع جرم ق ــاون پيش مع
ــاره كرد و گفت:  ــى اين معاونت اش ــه كمبود منابع مال ب
ــد اعتبارات قوه قضائيه مربوط به اقدامات جارى  91 درص
ــتمزد و پرداخت بهاى آب و برق است و  مانند حقوق دس
تنها 9 درصد از بودجه به برنامه هاى معاونت ها اختصاص 
ــد در معاونت هاى مختلف هزينه  ــه اين بودجه باي دارد ك

شود و رقم آن فوق العاده كم و ناچيز است. 
ــع اجراى برنامه ها نياز به  الفت تصريح كرد: به طور قط
ــدن  پول و منابع مالى دارد كه اميدواريم در اثر عملى ش

جريان مبادالت كشور با خارج بتوانيم ثروت الزم را توليد 
كنيم و معاونت پيشگيرى هم از اين ثروت بى بهره نباشد. 

امضاى تفاهم نامه با وزارت راه براى حل مشكل 
حاشيه نشينى 

ــينى در  ــكل حاشيه نش ــاون قوه قضائيه در باره مش مع
ــت كه ما  ــهرهاى بزرگ هم گفت: واقعيت امر اين اس ش
ــال  ــگيرى از وقوع جرم تا س در معاونت اجتماعى و پيش
گذشته به صورت خيلى ويژه به حاشيه نشينى نپرداختيم 

و آمارى از عملكردمان نداريم. 
ــال گذشته افتاد، امضاى  وى افزود: اتفاق خوبى كه س
ــازى بود و امر پيشگيرى  تفاهمنامه با وزارت راه و شهرس

ــينى به معاونت اجتماعى دستگاه  در خصوص حاشيه نش
قضايى محول شد. 

ــينى  ــال در خصوص حاشيه نش ــت اظهار كرد: امس الف
ــتيم و در سال  ــف راهكارها هس برنامه داريم و دنبال كش

95 به اين موضوع خيلى مهم خواهيم پرداخت. 
وى تأكيد كرد: كار بسيار گسترده اى بايد در اين حوزه 
صورت گيرد و با اقدامات سطحى حاشيه نشينى از چهره 
ــهرهاى ما پاك نمى شود و اين مسئله هم امرى نيست  ش
ــده باشد بلكه يك سابقه  ــال پيش ايجاد ش كه 5 يا 8 س
ــفانه روند آن حتى بعد از  ــاله دارد و متأس تاريخى 50 س
پيروزى انقالب اسالمى متوقف نشد بلكه تشديد هم شده 

است. 
ــه تأكيد  ــرم قوه قضائي ــگيرى از وقوع ج ــاون پيش مع
ــور را آزار  ــينى در آينده كش كرد: به طور قطع حاشيه نش
مى دهد و مديريت كالن كشور را دچار دردسر مى كند كه 
اميدواريم با همكارى ساير دستگاه ها و تأكيد رهبر معظم 
انقالب در سال 95 به صورت ويژه به اين مسئله بپردازيم. 

تشكيل مراكز مشاوره خانواده راه حل مناسب براى 
كاهش وقوع طالق

معاون پيشگيرى از وقوع جرم دستگاه قضائيه در ادامه با اشاره 
به معضل طالق افزود: در سال هاى گذشته برنامه هاى مختلف 
و متعددى براى اين آسيب داشته ايم و عوامل گوناگونى باعث 
ــوند، عواملى مانند خشونت در محيط  بروز پديده طالق مى ش
ــن، آماده نبودن زوجين براى ورود  خانواده، عدم مهارت زوجي
به زندگى مشترك و برخى مسائل ديگر مشكالت جدى را در 
ــير زندگى آنها قرار مى دهد. وى با بيان اينكه عوامل وقوع  مس
پديده طالق شناسايى و سعى شده است گفت: تالش مى كنيم 
ــاس علت هايى كه سبب بروز اختالف  ــاوره براس در مراكز مش
مى شود، مشكالت را حل كنيم و تنها اقدام عملى و مؤثر براى 

كاهش پديده طالق تشكيل مراكز مشاوره است. 
ــت  ــد كرد: طالق مبتنى بر يك اختالف اس الفت تأكي
ــكلى كه اختالف را ايجاد كرده مرتفع  كه بايد حل و مش
شود ومتأسفانه دادگاه هاى خانواده وقت ندارند مشكالت 
زوجين را حل كنند و به قدرى كارهايشان زياد است كه 

فقط به دعاوى رسيدگى مى كنند. 
ــتگاه قضائيه اضافه  ــگيرى از وقوع جرم دس ــاون پيش مع
ــود تا زوجين براى  ــرد: بايد يك مركز تخصصى ايجاد ش ك
مشكالت خود راه حل علمى و كارساز دريافت كنند و اگر هم 
ــا به امروز، راه اندازى اين مراكز به تأخير افتاده، در واقع به  ت
رشد آسيب طالق تبديل شده است. براى كمتر شدن رشد 
طالق بايد سازوكار الزم ايجاد شود و با حرف زدن ظاهرى و 

توصيه هاى ظاهرى به زوجين اين اتفاق نمى افتد. 
ــتان هايى مانند يزد، كرمان،  وى ادامه داد:  البته در اس
ــد و چهارمحال وبختيارى كه مراكز  ــه و بويراحم كهگيلوي
مشاوره به صورت خودجوش و زير نظر پيشگيرى از وقوع 
جرم دادگسترى ها فعاليت مى كنند به دست آمده است و 

آمار طالق در اين استان ها كاهش يافته است.

معاون اجتماعى قوه قضائيه خبر داد 

بازگشت 40 درصدى مجرمان به جرم
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ــترداد عين مستأجره  برخى از علماى حقوق تجارت اس
ــتناد قسمت اخير ماده 531 قانون  را توسط موجر به اس
ــارت كه مقرر مى دارد:  «… به طور كلى عين هر مال  تج
متعلق به ديگرى كه در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد 
قابل استرداد است» ممكن دانسته اند  (اسكينى، 1375: 
ــى ذكر مثال اجاره در كنار امانت براى ماده  ص170). ول
مزبور وجهى ندارد، زيرا در صورتى كه مدير تصفيه طبق 
ــم بر ابقاى اجاره گرفته،  ــاده 512 قانون تجارت، تصمي م
تضميمات كافى هم به موجر بدهد، فسخ اجاره و استرداد 

عين مستاجره ممكن نيست. 
7- خيار تفليس و حقوق طلبكاران در ورشكستگى

استرداد اموال از تاجر در صورت ورشكستگى او، موجب 
ــاوى  ــود و بر خالف اصل تس ــاير طلبكاران مى ش زيان س
ــت. اموالى كه در تصرف تاجر است بر  ــان اس حقوق ايش
ــاس،  ــت ظاهرى تاجر داللت مى كند و بر همين اس مالئ
اشخاص به انجام معامله اعتبارى با تاجر راضى مى شوند، 
زيرا اموال هر شخص، از جمله تاجر، وثيقه پرداخت ديون 
ــتگى  ــت. پس اموال در اختيار تاجر پس از ورشكس اوس
ــى كه با  ــد متعلق حق همه طلبكاران قرار گيرد. كس باي
ــن معامله با  ــل از دريافت ثم ــر معامله مى كند و قب تاج
ــود، حتى با وجود عين مال  ــتگى او مواجه مى ش ورشكس
ــى بر ديگر  ــوال تاجر، ترجيح ــه در ميان ام ــورد معامل م
طلبكاران ندارد. پس به نوعى پذيرش حق فسخ معامله به 
استناد خيار تفليس در ورشكستگى، خالف اصل تساوى 
حقوق طلبكاران است  (صقرى، 1376: صص256و258). 
بديهى است اين اشكال در مورد استرداد اموال ديگران كه 
ــت، وارد نيست، زيرا صاحب كاال بر مالش حق  نزد تاجر اس
ــوب كرد. اگر  عينى دارد و نمى توان او را طلبكار تاجر محس
ــى در دست تاجر امانت باشد پس از ورشكستگى،  مال كس
ــترد مى كند. به همين جهت در اروپا فروشندگان  آن را مس
ــرط مى كنند كه مالكيت كاال پس از پرداخت بهاى  كاال ش
ــخن، اثر تمليكى عقد  ــود. به ديگر س آن به تاجر منتقل ش
ــرط كه به   ــه پرداخت بهاى كاال معلق مى كنند. اين ش را ب
 clause de reserve de)  «ــت ــرط حفظ حق مالكي «ش
ــوم است، موجب حفظ حقوق فروشنده  propriete) موس
ــتگى خريدار مى شود  (اسكينى، 1375:  در صورت ورشكس

ص176؛ صقرى، 1376: ص262). 
ــت كاال در معامالت به  ــال مالكي ــروط كردن انتق مش
پرداخت بهاى آن، در ايران نيز رايج است و هرچند طبق 
ــر آن خرده گرفت ولى  ــاده 10 قانون مدنى نمى توان ب م
ــاتيد حقوق تجارت، مشروط كردن معامالت  بعضى از اس
ــرطى، با احتمال ورشكستگى تاجر  تجارى را به چنين ش
ــوق طلبكاران او  ــاوى حق ــرف معامله، خالف اصل تس ط
ــتگى  ــت مخالف با مقررات ورشكس ــته، از اين جه دانس

ارزيابى كرده اند  (اسكينى، 1375: ص177). 
ممكن است فروشنده براى حفظ حقوق خود شرط كند 
كه در صورت ورشكستگى خريدار، پيش از پرداخت ثمن، 

معامله منفسخ شود. هرچند آوردن اين شرط فاسخ، منع 
ــه عدم رعايت  ــكال مربوط ب ــى ندارد ولى همان اش قانون

تساوى حقوق طلبكاران، بر آن وارد است. 
حفظ حقوق طلبكاران، در فقه هم طرفدارانى دارد. برخى 
ــتند كه اموال  ــا در صورتى قائل به خيار تفليس هس از فقه
شخص مفلس، جهت پرداخت ديونش، كفايت كند. هرچند 
ــت و در قول اكثر فقها، جهت استرداد  اين ديدگاه اقليت اس
مال، چنين شرطى ديده نمى شود  (حسينى عاملى، 1418: 
ج12، ص599). شبيه اين وضع در صورتى است كه مشترى 
ــوت كند. در اين حالت اختالف نظر  قبل از پرداخت ثمن ف
ــى برخى از  ــهيدثانى، 1398ق: ص26) ول ــود دارد  (ش وج
ــرط  فقهايى كه در خيار تفليس، كفايت اموال مفلس را ش
نمى دانند، معتقدند در صورتى كه تركه، كفايت ديون ميت را 

نكند، فروشنده كااليى كه ثمن آن را دريافت نكرده و با فوت 
مشترى مواجه شده، حق استرداد ندارد. اين ديدگاه مبتنى 
بر حفظ حقوق همه طلبكاران است  (موسوى  خمينى، بى تا: 
ص171). علت اختالف حكم در خصوص مفلس و ميت نيز 
آن است كه ذمه ميت با فوت از بين مى رود ولى ديونى كه بر 
ذمه مفلس است تا هنگامى كه پرداخت نشده، باقى مى ماند 
ــه پرداخت ديونش در آينده  ــال مالئت او و در نتيج و احتم

وجود دارد  (نجفى، 1394: ج25، ص297). 
ــورها،  ــود مباحث نظرى مذكور و رويه  ديگر كش با وج
ــروط به  ــخ معامله با خيار تفليس مش درحقوق ايران، فس
كفايت دارايى مديون نيست. به عبارت ديگر، قانون گذار، 
ــوال مديون  ــش را در ميان ام ــكارى را كه عين مال طلب
ــت، زيرا وى مخير در  مى يابد، بر ديگران ترجيح داده اس

ــت. اصل تساوى حقوق  ــترداد مال يا ورود در غرما اس اس
ــت و در نصوص قانونى  ــز اصل مطلقى نيس طلبكاران ني
استثنا هايى دارد؛ نظير طلبكاران با حق تقدم كه در ماده 

58 قانون اداره تصفيه نامبرده شده اند. 
نتيجه گيرى

ــت  خيار تفليس مبناى حكم ماده 380 قانون مدنى اس
كه به موجب آن اگر شخصى با افالس طرف معامله خود 
ــود مى تواند با فسخ معامله از تسليم كاال امتناع  مواجه ش
ــد، مالش را مسترد  ــليم صورت گرفته باش كند و اگر تس
ــار،  ــالس به موجب قانون اعس ــخ مقررات اف ــد. با نس كن
پيدايش اين خيار در معامالت شخص معسر يا ورشكسته 
ــق آراى حقوقدان ها، صرف نظر  ــت. طب قابل مطالعه اس
ــليم، تأخير در  ــه مبناى خيار تفليس را تعذر تس از اينك

پرداخت، چهره اى از حق حبس، قصد طرفين عقد، بناى 
ــت در دارايى خود و  ــس از دخال ــال يا ممنوعيت مفل عق
تصفيه جمعى ديونش بدانيم، ترديدى در ايجاد حق فسخ 
در صورت ورشكستگى طرف معامله وجود ندارد هر چند 

در اعسار، اختالف نظر به چشم مى خورد. 
ــه را در  ــرف معامل ــخ ط ــارت نيز حق فس ــون تج قان
ــردن معامله  ــخ ك ــتگى تاييد مى كند. براى فس ورشكس
ــود  ــتگى پس از انجام معامله صادر ش بايد حكم ورشكس
ــليم تاجر نشده يا نزد او موجود باشد و  و مورد معامله تس
عوض مال معامله شده دريافت نشده، كلى فى الذمه باشد. 
ــتگى با آنچه در حقوق مدنى  دامنه اين خيار در ورشكس
پيش بينى شده، تفاوت ندارد و رعايت اصل تساوى حقوق 

طلبكاران تاجر ورشكسته، مانع از فسخ نيست. 

خيار تفليس و حقوق طلبكاران در ورشكستگى (بخش پايانى)
حبيب طالب احمدى 
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دوانتصابدرشرکتبرقمنطقهایخوزستان
اهواز-خبرنگارفرصتامروز-توسط مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان اعضای کارگروه مطالعات جامعه و 
مدیرعامل  بزرگ  دشت  محمود  شدند.  منصوب  هماهنگ 
محمد  سید  )دبیر(،  علیشاهی  کاظم  حکمی  در  شرکت 
مسلم  زاده،  احسانی  ماشااله  فر،  فرزاد  بهروز  فرد،  موسوی 
مرساقیان،احسان غریب رضا، کیومرث زمانی و محسن رضا 
طحان را به عضویت کارگروه مطالعات جامعه و هماهنگ این 
شرکت منصوب کرد. همچنین در حکم دیگری توسط مهدی 
باسطی نیا معاون مالی و امورپشتیبانی شرکت برق منطقه 
ای خوزستان، محمود دوایی فر، احمد رضا بخشی، فرشید 
خوشکام، نوراله شکیبایی، غالمرضا اسکندری، علیرضا شریفی، 
علیرضا آشوریان و نگار جالیر)دبیر کمیته( به عضویت کمیته 
تخصصی نظام پیشنهادها در معاونت مالی و امور پشتیبانی این 
شرکت منصوب شدند. در احکام این افراد آمده است : امید 
است با اتکال به خداوند متعال نسبت به انجام امور محوله در 

چارچوب قوانین و مقررات ذیربط موفق و موید باشید.
قائممقامشهردارارومیهخبرداد

آبهایسطحیارومیهبهدریاچهارومیه
انتقالمییابد

ارومیه-خبرنگارفرصت
امروز-به گزارش فرصت 
عمومی  روابط  امروز 
مهندس  ارومیه،  شهرداری 
غالمرضا عدل دوست، قائم 
مقام شهردار ارومیه، کمک 
به احیای دریاچه ارومیه را 

اولویت  ارومیه و دارای  از سیاستهای کلی شهرداری  یکی 
دانست و گفت: شهرداری ارومیه طرح های مختلفی را برای 
انتقال و هدایت آبهای سطحی اعم از احداث کانال و الیروبی 

به سمت دریاچه ارومیه در نظر گرفته است. 
شدید  بارندگی های  به  همچنین  ادامه  در  دوست  عدل 
چند روز گذشته اشاره کرد و اظهارداشت: اقدامات الزم 
شهرداري  سوي  از  شهر  معابر  گرفتگي  آب  رفع  براي 
منظور  به  نیز  و  گرفته  صورت  بارش  فصل  در  ارومیه 
همه  نوبت  چندین  در  گرفتگي،  آب  بروز  از  جلوگیري 
کانال ها، رودخانه ها و مسیل هاي شهر ارومیه الیروبي 
شده است. وي افزود: طي چند سال گذشته درخصوص 
جلوگیري از گرفتگي معابر 200 متر کانال در سطح شهر 

ارومیه کشیده شده است.  
پس  به علت  روزها  این  معابر  گرفتگي  اینکه  اعالم  با  وي 
براساس  کرد:  تصریح  است،  شهري  هاي  فاضالب  زدگي 
باید شهروندان مسیر  مصوبه شوراي اسالمي شهر ارومیه، 
هدایت آب هاي سطحي را از فاضالب هاي شهري از هم 
تفکیک و به کانال هاي هدایت انتقال دهند و حتي پایان 

کار ساختمان ها نیز بر اساس این مصوبه صادر مي شود.

جلسهبازنگريفرآیندهايشرکتگاز
گیالنبرگزارشد

روابط  گزارش  به  - امروز فرصت خبرنگار رشت-
ریاست  به  شرکت  تعالي  کارگروه  جلسه  دومین  عمومی، 
در  شد.  برگزار  گاز  شرکت  مدیرعامل  ظهیري  مهندس 
وضعیت  تشریح  ضمن  عامل  مدیر  جلسه  این  ابتداي 
گازرساني به کشور گفت: هم اکنون میزان استفاده از گاز 
طبیعي در کل کشور 72 درصد است و هدف شرکت گاز 
افزایش این نسبت به 85 درصد است. مدیر عامل با توجه 
به کیفیت و گسترش زیاد مصرف گاز در کشور به ارتقاي 
را  مشترکین  به  خدمات رساني  کیفیت  افزایش  و  خدمات 
به شعار  توجه  با  دانست. مهندس ظهیري گفت:  ضروري 
انتخاب شده براي ورود پنجاه سال دوم شرکت که رسیدن 
فرآیندها  و  ساختارها  در  تغییر  با  کیفیت  به  کمیت  از 
از کمیت به کیفیت  البته این تغییر رویکرد  است گفتند: 
و چگونگي انجام بهینه کارها با توجه به عادت و تأکیدي 
بوده  گذشته  سال هاي  در  گازرساني  رشد  روند  کمیت  بر 
سخت و دشوار است، لذا الزم است نسبت به ایجاد، اصالح 
و بازنگري فرآیندهاي شرکت در همه سطوح اقدام نمائیم. 
ایشان ابراز داشت: با توجه به فعالیت هاي کالن شرکت ملي 
آن  تبع  به  و  شرکت ها  عملکرد  ارزیابي  مبناي  ایران  گاز 
واحدهاي سازماني، فرآیندگرایي و بر اساس کیفیت گرایي 
کارها  انجام  واحدها  موفقیت  شرط  داشت:  اذعان  و  است 
طبق روش ها و فرآیندهاي اجرایي است. در ادامه مهندس 
خاور سنگري، مدیر تعالي و نماینده مدیریت، ضمن ارائه 
فرآیندهاي شرکت بر لزوم اصالح و تکمیل فرایندها تأکید 
کرد و مقرر گردید واحدها نسبت به بازنگري فرآیند ها اقدام 
الزم را بعمل آورند. در پایان اعضاي جلسه در زمینه نحوه 
اصالح فرآیندها و چگونگي تعامل واحدها با واحد تعالي بر 
اساس دروس آموخته از سنوات قبل به تبادل نظر پرداختند.

جلسههماهنگیمالكانجایگاههابا
مسئولینمنطقهاردبیل

خـبـرنگار اردبـیـل-
فرصتامروز-به گزارش 
شرکت  عمومی  روابط 
فرآورده های  پخش  ملی 
اردبیل،  منطقه  نفتی 
جایگاهداران  کلیه  جلسه 
متمرکز  فروشندگان  و 
حضور  با  اردبیل  منطقه 

معاون بازرگانی،روسای نواحی و هیات رئیسه انجمن صنفی 
جایگاه داران در سالن کنفرانس منطقه برگزار شد. 

در ابتدای این جلسه اسد خلیل پور، معاون بازرگانی منطقه 
با تکیه برکالم اهلل مجید و سخنان حضرات معصوم )ع( از 
زحمات مالکان جایگاهها در راستای تامین به موقع سوخت 
هم استانی های عزیز تقدیر و تشکر نموده و ایشان به وحدت 
رویه و انسجام در جهت چارچوبهای تعریف شده از طرف 

شرکت نفت دعوت نمودند. 
جایگاهداران  صنفی،  انجمن  مدیره  هیات  جلسه  ادامه  در 
منطقه  مسئولین  و  مطرح  را  منطقه  جایگاه های  مشکالت 
نیز راهکارهای مورد نظر را در این باره ارائه نمودند. در پایان 
فرسا  به کار سخت و طاقت  اشاره  پور،ضمن  جلسه خلیل 
جایگاهداران، هماهنگی بین اعضای انجمن و هیات مدیره 
انجمن صنفی را خواستارشدند و اعالم داشتند که همکاران 
پیشبرد  راستای  در  همکاری  هرگونه  آماده  نیز  منطقه 
اهداف عالی نظام و خدمت بی منت به هم استانی عزیز و 
بخصوص جایگاهداران زحمت کش هستند و عنوان داشتند 
که جایگاه های منطقه ویترین و پیشاهنگ در ارائه خدمات 
منطقه  نفت  شرکت  مفید  عملکرد  ونمایانگر  سوخترسانی 

اردبیل به مشتریان می باشند.

مدیرکلراهوشهرسازیگلستان:
محورترانزیتیاینچهبرونبهگنبدکاووس

بهسازیشد
گرگان-خبرنگارفرصتامروز-مدیرکل راه و شهرسازی 
استان گلستان از آغاز عملیات بهسازی محور ترانزیتی و شریانی 
اینچه برون- گنبدکاووس به طول حدود 50 کیلومتر در سال 
جاری خبر داد.به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
عملیات  داشت:  اظهار  قدم  مبارک  ابراهیم  گلستان،  استان 
بهسازی محور ترانزیتی و شریانی اینچه برون - گنبدکاووس از 
محل سد دانشمند به سمت شهرستان گنبدکاووس و با انجام 
عملیات قیرپاشی برای آب بند کردن و جلوگیری از شن زدگی 
تخصیص  اعتبار  است.وی،  درآمده  اجرا  به  آسفالت،  رویه 
یافته برای اجرای این عملیات را، بیش از 3 میلیارد و 690 
میلیون ریال از محل منابع ملی سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اعالم کرد.به گفته وی، محور ترانزیتی و شریانی 
اینچه برون - گنبدکاووس از محورهای مهم استان به جهت 
مبادالت تجاری ایران با کشورهای آسیای میانه است که بر 
اثر تردد زیاد، تخریب گسترده ای بر سطح و رویه آسفالت آن 
در سال های اخیر بوجود آمده بود و برای حفظ رویه آسفالت و 
کاهش سطح تخریب های محور، عملیات بهسازی آن در دستور 
کار قرار گرفت.مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان تصریح 
کرد: پس از اتمام این عملیات ظرف چند روز آینده، عملیات 
بهسازی محور از سمت سه راهی اینچه برون به سمت داشلی 
برون و مراوه تپه ادامه پیدا خواهد کرد.محور ترانزیتی و شریانی 
اینچه برون- گنبدکاووس در شمال استان گلستان واقع شده 
است.استان گلستان با یک میلیون و 850 هزار نفر جمعیت در 
شمال ایران واقع است و از شمال با کشور ترکمنستان، از شمال 
غرب با دریای خزر، از غرب با مازندران، از شرق با خراسان 

شمالی و از جنوب با استان سمنان همسایه است.
قشمدرمسیرایرالیناختصاصی

طرحنهاییتادوهفتهآیندهآمادهمیشود
بـنـدرعـباس-خـبرنگار
عامل  مدیر  - امروز فرصت
شرکت توسعه و سرمایه گذاری 
منطقه آزاد قشم از آماده شدن 
راه اندازی  ایده  نهایی  طرح 
ایرالین اختصاصی قشم تا دو 
هفته آینده خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، رضا باقری نژاد در 
نشست خبری با شبکه های مختلف سیمای جمهوری اسالمی، 
گفت: با نهایی شدن طرح نهایی ایده ایجاد ایرالین اختصاصی 
در قشم، عملیات ال سی سی )حمل و نقل ارزان قیمت( نیز 
تا پایان امسال از طریق شرکت های هواپیمایی خارجی در این 
منطقه راه اندازی می شود. وی با اشاره به ساماندهی مقوله حمل 
 ونقل در قشم، اظهار کرد: در بحث هوایی، دریایی، زمینی و 
ریلی مقوله حمل  ونقل نیاز به ساماندهی دارد و در مورد حمل  
ونقل هوایی نیز به شرکت هایی که خدمات ارزان ارائه می دهند 
نیازمندیم. به گفته مدیر عامل شرکت توسعه و سرمایه گذاری 
منطقه آزاد قشم، تفاهماتی با یک شرکت ترکیه ای و ژاپنی در 
حال انجام است و از آنجا که بازار امارات برای آنان اشباع شده، 
قطر را هم از خود دور می دانند و در ارتباط با امنیت ترکیه تردید 
دارند، درنظر دارند دفتر منطقه ای خود را در قشم افتتاح کنند. 
وی در ادامه با اشاره به راه اندازی ایرالین اختصاصی قشم خاطر 
نشان کرد: در پی افزایش سهم دولت در راه اندازی شرکت ها 
نیستیم و همان سهمی را که دولت مدنظر قرار داده کافی 
می دانیم. تامین منابع مورد نیاز ایرالین ها حداقل ۱00 میلیون 
دالر سپرده می خواهد که شریک سرمایه گذاری ما منابع مالی 
را تامین خواهد کرد. باقری نژاد همچنین در مورد ایجاد مرکز 
مالی بین المللی قشم گفت: این طرح با استقبال گسترده مواجه 
شده و قرار است جذب سرمایه گذار به منظور تسهیل مبادالت 

مالی مدنظر قرار گیرد و مرکز آن به زودی راه اندازی شود.

تخلیه20هكتارمزرعهپرورشماهی
غیرمجازحاشیهرودخانهگرگر

اهواز-خبرنگارفرصتامروز-توسط امور آب منطقه 
ماهی  پرورش  مزرعه  هکتار   20 از  بیش  خوزستان  شمال 
غیرمجاز حاشیه رودخانه گرگر در روستای هالل منزل تخلیه 
و خشک شد. »کیسان روئینیان« مدیر امور آب منطقه شمال 
خوزستان با اعالم خبر فوق افزود: در پی افزایش بی رویه مزارع 
پرورش ماهی غیر مجاز در سالهای گذشته و شکواییه این امور 
علیه متخلفین و اخذ احکام تخلیه از دادگستری، با هدف کنترل 
استان  تامین آب شرب سالم مردم  برداشت غیر مجاز آب، 
خوزستان و احقاق حقوق حقابه داران رودخانه، با همکاری 
ماهی  پرورش  مزرعه  هکتار   20 از  بیش  انتظامی  مقامات 
غیرمجاز حاشیه رودخانه گرگر در روستای هالل منزل تخلیه و 
خشک شد. روئینیان با بیان این که با پیگیری های این امور در 
معرفی متخلفین به مراجع قضایی و افزایش جریمه آب بهای 
برداشت آب غیرمجاز توسط سازمان، روند احداث حوضچه های 
غیرمجاز درسال جاری کامالً متوقف شده و بسیاری از متخلفان 
به این باور رسیده اند که باید هر چه سریعتر نسبت به خشک 
کردن حوضچه های غیرمجاز خود اقدام کنند، افزود: با توجه به 
اینکه هر هکتار پرورش ماهی در سال حدود 85 هزار متر مکعب 
آب مصرف می کند، با خشک کردن حوضچه های مذکور، از 
برداشت غیرمجاز حدود یک میلیون و 700 هزار متر مکعب آب 

در سال جلوگیری شده است. 
شهرداریاسوجخبرداد

شرایطآرمانیسرمایهگذاریبخشخصوصی
درپارکجنگلیوپارکوالیتیاسوج

با  یاسوج  شهردار  - امروز فرصت خبرنگار یاسوج-
تأمین  برای  با بخش خصوصی  آمادگی همکاری  به  اشاره 
آرمانی  شرایط  از  یاسوج  شهر  نیاز  مورد  زیرساخت های 
پارک  و  جنگلی  پارک  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
والیت یاسوج خبر داد. محمدعلی جاوید در نشست شورای 
یاسوج  اظهار کرد: شهر  یاسوج  برنامه ریزی و توسعه شهر 
یکی از شهرهای گردشگرپذیر در منطقه جنوب و جنوب 
غربی کشور محسوب می شود که همه ساله تعداد زیادی 
گردشگر و مسافر به این شهر سفر می کنند. وی ادامه داد: 
این شهر در منطقه ای زیبا با موهبت های خدادادی فراوان 
استفاده  نهایت  این ظرفیت طبیعی  از  باید  که  واقع شده 
را داشته باشیم. شهردار مرکز کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
همین موجب شده که وظیفه و رسالت سنگین تری بر عهده 
گذشته ها  از  متأسفانه  کرد:  تصریح  جاوید  باشیم.  داشته 
برخی از زیرساخت های مهم و اساسی این شهر به مرور و 
طی گذشت زمان ایجاد نشده بود که امروز وظیفه ما برای 
تکمیل این زیرساخت ها بسیار سنگین است. شهردار یاسوج 
اعتبارات وجود  زمینه  با وضعیتی که در  خاطرنشان کرد: 
دارد و سال های نه چندان خوبی را پشت سر می گذاریم باید 
از همه ظرفیت ها برای ساختن شهر خود استفاده کنیم که 
یکی از این روش ها استفاده از توان سرمایه گذاران است. وی 
گفت: برای این که سرمایه گذاران را جهت سرمایه گذاری در 
شهر یاسوج ترغیب کنیم باید مشوق های الزم را نیز به همراه 
داشته باشیم. این مسؤول در امور خدمات رسانی شهری در 
مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: یکی از 
این روش ها اجرای طرح های مشارکتی است که در شورای 
شهر و شهرداری مرکز استان از چنین برنامه ای برای توسعه 
زیرساخت های شهری استقبال می کنیم. وی از شهر یاسوج 
به عنوان یک شهر با وجهه گردشگری یاد کرد و گفت: برای 
مثال سرمایه گذاران می توانند در این حوزه همکاری داشته 
باشند و همچنین در حوزه توسعه بازار نیز آماده همکاری 
با سرمایه گذاران با ارائه مشوق های الزم هستم. جاوید با نام 
بردن از برخی اماکن شهر یاسوج که امکان سرمایه گذاری با 
سود خوب برای سرمایه گذاران را دارد، اظهار کرد: در پروژه 
بزرگ پارک والیت و همچنین پارک جنگلی شهر یاسوج 
این امکان و ظرفیت به خوبی وجود دارد که سرمایه گذاران 

بومی و غیر بومی وارد عمل شوند. 

مدیرعاملشرکتگازاستاناصفهانخبرداد

برگزاری جشن شهرستان سبز در کاشان با بهره مندی 100 درصدی از نعمت گاز

مدیرعاملشرکتگازاستانخبرداد
ثبت بیش از 6600 پیشنهاد در شرکت گاز آذربایجان شرقی 

تبریز-اسدفالح:رئیس سازمان جهادکشاورزی 
استان آذربایجان شرقی گفت: دستگاه های دولتی 
پتانسیل و استعداد الزم جهت انجام فرامین مقام 
معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی را دارا هستند.

تبریز، مهندس کریم  در  ما  به گزارش خبرنگار 
غالم  پاسدار  دوم  سرتیپ  با  دیدار  در  مهری 
عسگر کریمیان، فرمانده سپاه عاشورا که جهت 
تاسیس  سالروز  و  جهادکشاورزی  هفته  تبریک 
جهادسازندگی به همراه معاونین در سازمان حضور 
و  پتانسیل  دولتی  افزود: دستگاه های  بود،  یافته 
معظم  مقام  فرامین  انجام  جهت  الزم  استعداد 
رهبری در اقتصاد مقاومتی را دارا هستند چنان که 
هشت سال دفاع مقدس را در طول جنگ تحمیلی 
اقتصاد  داد:  ادامه  کردند.وی  مدیریت  خوبی  به 
مقاومتی باید بصورت نهضت عظیم و با اهداف بلند 
مدت سرلوحه کار ادارات باشد و پایدارسازی تولید 
ادامه یابد تا واحدهای تولیدی نهادینه شوند.رئیس 
اضافه  شرقی  آذربایجان  جهادکشاورزی  سازمان 
کرد: واردات علیرغم توان داخلی برای دسترسی 
به اهداف ارزشمند اقتصاد مقاومتی سم خطرناکی 

است و تا االن سودجویان و فرصت طلبان اقتصادی 
برای  عدیده ای  مشکالت  و  موانع  زمینه  این  در 
گفت:  مهری  مهندس  آورده اند.  به وجود  دولت 

افزایش تولید در محصوالت کشاورزی نظیر گندم، 
جو، برنج و دانه های روغنی با استفاده و به کارگیری 
انتقال  و  کشاورزان  همت  و  تالش  فنی،  دانش 

تجارب و اطالعات فنی کارشناسان به بهره برداران 
بخش کشاورزی حاصل شده است. وی افزود: با 
روش های فنی و دانش روز در بخش کشاورزی 
از هدر رفتن سرمایه  استانداردسازی مرغ  مانند 
رئیس  می شود.  پیشگیری  مرغداران  هنگفت 
برای  داد:  ادامه  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
اقتصاد مقاومتی مشکالت تمامی  اهداف  اجرای 
طرح های تولیدی احصاء شده است و به خواست 
خدا در سال جدید برای فعال سازی این طرح ها 
برنامه های خوبی در دست اقدام داریم. مهندس 
برنامه های  و  دانش ها  انتقال  برای  گفت:  مهری 
به  اطالع رسانی  کشور،  کل  در  مقاومتی  اقتصاد 
خوبی انجام می شود. وی بیان کرد: پرورش ماهی 
در قفس، گلخانه ها، پرورش گیاهان داروئی، مصرف 
بهینه آب از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی در 
اقتصاد مقاومتی تعریف شده است. وی با اشاره به 
طرح اصالح الگوی کشت در هر شهرستان نسبت 
به اقلیم آب و هوایی آن شهرستان تصریح کرد: 
تدبیر  سند  حسب  شهرستان  هر  کشت  الگوی 

توسعه تهیه و در حال اجرا است.

رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانآذربایجانشرقی:

اقتصاد مقاومتی به صورت نهضت عظیم و با اهداف بلند مدت سرلوحه کار ادارات باشد 

اصفهان-خبرنگارفرصتامروز-مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان گفت: هم اکنون ۱00 درصد شهر ها و 99 در صد روستا های 
کاشان از نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشند و ان شاء اهلل به زودی 
شاهد برگزار جشن شهرستان سبز در کاشان خواهیم بود. به گزارش 
خبرنگار ما از اصفهان، مهندس علوی در دیدار با فرماندار کاشان بیان 
داشت: این شهرستان از نظر گازرسانی به جز چند روستای کم توسعه 
یافته از شرایط مطلوبی برخوردار است و در حال حاضر بیش از یکصد 
هزار مشترک از گاز طبیعی بهره مندند. وی گفت: با نظارت و اقدامات 
شایسته اداره گاز کاشان، شبکه گاز این شهرستان از نظر ایمنی و فنی 
در وضعیت مطلوبی است. مهندس علوی اظهار داشت: هم اکنون 
۱00 درصد شهر ها و 99 در صد روستا های کاشان - 54 روستا از کل 
59 روستای این شهرستان از نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشند 
و ان شاء اهلل به زودی شاهد برگزار جشن شهرستان سبز در کاشان 
خواهیم بود. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: بیش 
از 2هزار کیلومتر شبکه و 69 هزار انشعاب در این شهرستان اجرایی 
شده که از این طریق روزانه به بیش از یکصد و ۱5 هزار واحد خانگی، 

5 هزار و 276 واحد تجاری، ۱هزار و 730 واحد صنعتی خدمات 
گازرسانی ارائه می شود. وی، با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی 
مردم کاشان و همچنین اینکه کاشان به شهر دارالمومنین مشهور 
می باشد ادامه داد: در جهت توسعه و استمرار خدمات گازرسانی، 
مردم شهرستان می بایست همکاری بیشتری در پرداخت به موقع 
قبوض گاز بهای خود داشته باشند و انتظار داریم فرمانداری در این 
راستا همکاری و حمایت الزم را از این نهاد خدماتی داشته باشند. 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، بدهی های معوق، دستکاری 
کنتور و ایستگاه های گازرسانی، حفاری های بدون هماهنگی با این 
شرکت را از اصلی ترین دغدغه های گاز استان اصفهان بر شمرد 
و افزود: اگر چه این موارد در سطح استان بسیار اندک است لیکن 
بدلیل اهمیت که دارد برای رفع آنها نقش فرمانداری، ائمه جماعات 
و جمعه، شورای شهر و شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. وی 
افزود: حفاری هایی که بدون هماهنگی و اطالع از مکان شبکه های 
گاز انجام می شود، بارها موجب آسیب و تخریب تاسیسات و تجهیزات 
گازرسانی گردیده که عالوه بر تحمیل خسارات هنگفت مالی، از 

لحاظ ایمنی نیز زیان های جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت. در 
ادامه، دکتر حمید رضا مومنیان، فرماندار کاشان بیان داشت: بحمد ا... 
این شهرستان از نظر گازرسانی وضعیت خوبی داشته و اداره گاز 
کاشان نیز تعامل و ارتباط مناسبی با فرمانداری و دیگر ارگان های این 

شهرستان برقرار نموده است. 

تبریز-اسدفالح- در پنج سال اخیر مجموعاً 
نظام  دبیرخانه  در  پیشنهاد   ۱9۱02 از  بیش 
مشارکت شرکت گاز استان به ثبت رسیده است. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت 
گاز استان با اعالم این خبر گفت: نظام پیشنهادات 
نقش  مدیریت  پویای  نظام های  از  یکی  بعنوان 
بسزایی در توسعه منابع انسانی ایفا می کند از این رو 
ثبت بیش از 6600 پیشنهاد در سال گذشته حاکی 
از مشارکت کارکنان شرکت گاز استان در دنبال 
نمودن اهداف سازمانی می باشد. مهندس ولی اله 
دینی بهره گیری از نظام پیشنهادات را عالوه بر 

بهبود مستمر گردش فعالیت های سیستمی موجب 
صرفه جویی اقتصادی برای سازمان دانست و افزود: 
خوشبختانه تاکنون میزان پیشنهادهای ارسال شده 
به کمیته های تخصصی با روند رو به رشد همراه 
بوده است و هر سال به میزان ارائه پیشنهادات به 
دبیرخانه نظام پیشنهادات افزوده می شود به طوری 
که میزان پیشنهادات به ثبت رسیده در سال 90 از 
783 پیشنهاد به رقم 6622 پیشنهاد در سال 94 
رسیده است. مهندس ولی اله دینی افزود: سرانه 
ارائه پیشنهادات سازمانی در کشورهای توسعه یافته 
3 الی 4 پیشنهاد می باشد که این مقدار در سال 

گذشته در شرکت گاز استان به رقم 3.63 رسید که 
نشانگر احساس تعلق کارکنان به سازمان می باشد. 

وی تعداد پیشنهادات ثبت شده در 5 سال اخیر 
را مجموعاً ۱9۱02 برشمرد و اضافه کرد: از تعداد 
6622 پیشنهاد ثبت شده در سال گذشته 439 
پیشنهاد مصوب و 268 پیشنهاد اجرایی شده است. 
وی تعداد پیشنهادات ارائه شده از خارج سازمان را 
در سال گذشته 2۱0 پیشنهاد عنوان کرد و ابراز 
تعالی  اهداف  تحقق  راستای  در  کرد؛  امیدواری 
سازمانی و با اخذ ارائه پیشنهادات درون و برون 
بیشتر  سازمانی زمینه  رشد و شکوفایی هر چه 
شرکت در نهضت خدمات رسانی به مردم فهیم 

استان فراهم شود. 

تبریز-اسدفالح-رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی در اولین روز هفته صرفه جویی در مصرف 
آب اعالم کرد: این شرکت در حال حاضر خدمات خود را در زمینه 
تامین و توزیع آب شرب بهداشتی در قالب بیش از یک میلیون و ۱22 
هزار فقره انشعاب آب در 59 استان با جمعیتی بالغ بر 2 میلیون و 
927 هزار نفر را تحت پوشش خود ارائه می کند که ۱00درصد جمعیت 
مناطق شهرنشین استان از این نعمت الهی بهره مند هستند. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، مهندس علیرضا ایمانلو افزود: با توجه به اینکه 
کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته و استان 
ما نیز از این حیث مستثنی نبوده و تامین بخش زیادی از آب شرب 
شهروندان به صورت فرا استانی و با صرف هزینه های زیاد تامین می شود 
لذا اهمیت آن در کشورمان بیشتر احساس می شود.وی ادامه داد: میزان 
بارندگی در ایران یک سوم متوسط جهانی و حدود 250 میلی متر در 
سال است و همچنین متوسط سرانه آب تجدید شونده نیز در کشور ما 
نسبت به سایر کشورها در سطح پایینی قرار دارد، بنابراین اگر بخواهیم 
بر مشکل کم آبی فائق آییم باید الگوی مصرف آب را رعایت کرده و 

بهینه مصرف نماییم که در این راستا الزم است مشترکان و همشهریان 
عزیز نهایت دقت و صرفه جویی را در استفاده صحیح آب مدنظر داشته 
باشند.وی ضمن درخواست مجدد از همشهریان و مشترکان عزیز در 
خصوص عدم اسراف آب شرب بهداشتی و صرفه جویی در خصوص 
این مایه حیات گفت: آب ارزشمندترین عطیه الهی و مهم ترین عامل 
تداوم حیات موجودات زنده و رکن اصلی توسعه پایدار است و فقدان یا 
کمبود این مایع حیات بخش موجب اختالل در زندگی شهروندان و 

بروز نابسامانی های فراوان می شود. وی اضافه کرد: برای جلوگیری از 
اسراف و هدرروی آب، الگوی صحیح مصرف آب برای هر نفر ۱50 لیتر 
در شبانه روز است که متاسفانه این رقم در استان ما بیش از ۱90 لیتر 
در شبانه روز محاسبه شده است بنابراین امیدواریم شهروندان با رعایت 
افزونتر و دقت در نحوه مصرف آب از اتالف بیشتر مایه حیات جلوگیری 
کنند. وی افزود: شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی تمهیدات 
و برنامه ریزی الزم را برای مدیریت بهینه منابع آب و استفاده درست و 
صحیح اتخاذ نموده است بطوری که نسبت به تهیه تعدادی از ابزارهای 
کاهنده مصرف از واحدهای تولیدی دارای استاندارد اقدام و ابزار مذکور 
را از طریق ثبت نام در سایت با تکمیل فرم ثبت نام به صورت تلفنی با 
اعالم شماره اشتراک و حضور در ادارات تابعه کالنشهر تبریز، بصورت نقد 
و اقساط در اختیار مشترکان قرار می دهد.وی تصریح کرد: کلیه کارکنان 
شرکت آب و فاضالب در سطح استان به صورت شبانه روز فعال هستند 
تا به مردم شریف استان خدمات رسانی مطلوب انجام و اصلی ترین نیاز 
شهروندان یعنی آب را با کمیت و کیفیت مناسب و به نحو مطلوب به 

مشترکان برسانند.

اولویتهایشرکتآبوفاضالبآذربایجانشرقیاعالمشد
حفظ و صیانت از منابع آبی و ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب

رشت-خبرنگارفرصتامروز-این مراسم با حضور دکتر سید 
محمد علی ثابت قدم، محمد علی رفیعی نوده رئیس شورای اسالمی 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  علوی  امیر حسین  سید  رشت، 
شورای اسالمی رشت، سید رضا موسوی روزان عضو شورای اسالمی 
شهر رشت و حجت االسالم براتی مشاور شهردار در امور روحانیت 
و مسئول ستاد اقامه نماز شهرداری رشت و نیز مادر بزرگوار شهید 
سجادطاهرنیا به عنوان مهمان ویژه برگزار شد. دکتر سید محمد علی 
ثابت قدم نیز در این مراسم با تبریک میالد دومین اختر تابناک آسمان 
امامت و والیت و نیز آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مسلمین در 
ماه ضیافت الهی افزود: از ماه رمضان گذشته تا امسال فعالیت های 
گوناگونی در حوزه محالت در شهرداری رشت انجام شده است. احداث 
بازارچه در ۱3محله رشت با ظرفیت اشتغال زایی 2500 نفر در محالت 
کم برخوردار و ایجاد پارکها و فضای سبز در دستور کار قرار گرفت و 

اقدامات مناسبی انجام شد. ایستگاه های آتش نشانی رشت قطعا تا 
پایان این دوره از مدیریت شهری به لحاظ جمعیتی و تجهیزات به 
استاندارد می رسند. شهردار رشت تصریح کرد: در حوزه ورزش بانوان 
برای چهار نقطه برنامه ریزی شده که هم اکنون دو نقطه وجود دارد 
و در دو نقطه دیگر برنامه ها انجام می پذیرند. وی افزایش ناوگان 
حمل و نقل عمومی را مورد تاکید قرار داد و گفت: راه اندازی قطار 
شهری از برنامه هایی است که در بلند مدت دنبال می شود. شهردار 
رشت با اشاره به مشکالت ساخت و ساز در زمینهای نسقی افزود: ما 
بر مشکالت واقف هستیم و برای رفع آنها پی گیری های الزم را انجام 
می دهیم تا شهروندان از رکود ساخت و ساز متحمل ضرر نشوند. در 
بافت مرکزی شهر کل تاسیسات زیرساختی آب، برق و گاز و مخابرات 
را بعد از 80 سال تجهیز کردیم تا در آینده در راستای توسعه جدید 
شهری مشکلی رخ ندهد. وی با بیان اینکه همه تالش خود را برای 

اتمام زیرگذر شهید رجایی به کار می گیریم تاکید کرد: عدم اتمام این 
پروژه ترافیک را به شهر تحمیل کرده است، تالش ما این است آنچه را 
که گذشتگان به درستی انجام ندادند ما به نتیجه برسانیم تا آیندگان 

از ما به نیکی یاد کنند. 

شهرداررشتدرجشنمیالدامامحسنمجتبی)ع(خیابانولیعصر:

ایستگاه های آتش نشانی رشت به لحاظ جمعیتی و تجهیزات به استاندارد می رسند

گرگان-نادرکرمی-حجت االسالم والمسلمین نوراهلل 
ولی نژاد، مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان، در جمع 
خبرنگاران ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن 
هفته قوه قضاییه و سالروز سازمان تبلیغات اسالمی 
گفت: متولیان فرهنگی از فرهنگ به عنوان خون در 
رگ جامعه و گاهی حیات جامعه یاد می کنند. وی با 
اشاره به اهمیت فرهنگ در جامعه، افزود: در جامعه 
بدون فرهنگ نمی توان زندگی کرد و این به معنای 
حیاتی بودن فرهنگ است.حجت االسالم ولی نژاد با 
بیان اینکه فرهنگ یک کار همراه با ظرافت و طراوت 

است، اظهارداشت: کار فرهنگی را نمی توان با امر و 
نهی و برخورد و شالق انجام داد.وی تصریح کرد: کار 
فرهنگی کم بازده و دیر بازده است که تالش بیشتر و 
ثمره کمتر همراه خواهد داشت.کار فرهنگی پاسخگو و 
تامین کننده نیازها-مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان 
فرهنگی شبیخون  کار  در  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
فرهنگی و ناتوی فرهنگی وجود دارد در عرصه تقابل 
است. نیازها  کننده  تامین  و  پاسخگو  فرهنگی  کار 
ایران جزو معدود  اسالمی  یادآورشد: جمهوری  وی 
غرب  فرهنگ  صدور  برابر  در  که  است  کشورهایی 

می کند.  زندگی  فرهنگی خود  هویت  با  و  مقاومت 
فرهنگ زیربنای اقتصاد مقاومتی است-حجت االسالم 
ولی نژاد با اشاره به نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری، گفت: اگر 
امسال به نام اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است زیر 
بنای آن فرهنگ است، جامعه ای که فرهنگ غنی 
نداشته باشد در اقتصاد وابسته است.وی در ادامه افزود: 
در استان گلستان بیش از دو هزار و 3۱4 مسجد و دو 
هزار و 250 هیات مذهبی و بیش از 260 موسسه 

قرآنی و خانه قرآنی شهری و روستایی وجود دارد.

۱۸۵0مبلغپرچمدارفرهنگیدراستانهستند
اظهارداشت:  گلستان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
در استان گلستان بیش از یک هزار و 850 مبلغ 
پرچم دار فرهنگی هستند که فعالیت های فرهنگی 
با توجه  استان را برعهده دارند. وی تصریح کرد: 
دارد  وجود  جامعه ای  هر  برای  که  تهدیدهایی  به 
استان گلستان هم از آن در امان نخواهد بود که 
و  ها  قابلیت  باید  فرهنگی  تهاجم  عرصه  این  در 
جامعه  تا  دهیم  افزایش  را  استان  توانمندی های 

سازنده ای را در پیش داشته باشیم.

خرمآباد-خبرنگارفرصتامروز-رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان گفت: ۱000 هکتار از اراضی استان 
لرستان به کشت گیاهان دارویی اختصاص می یابد و راه اندازی مرکز رشد تخصصی گیاهان دارویی به  عنوان یک ایده 
پیگیری می شود. محمود رضا شاکرمی اظهار داشت: برنامه راهبردی پنج ساله پارک علم و فناوری لرستان به  عنوان 
مهم ترین اقدام پارک با همفکری اساتید دانشگاه تدوین شد و در وزارت علوم پس از دفاع از این برنامه مورد تأیید 
اولیه قرار گرفت. وی افزود: بهبود مستمر و رقابت پذیری در تولید، جذب نیروهای متخصص، ارتقای جایگاه پارک 
علم و فناوری لرستان، حمایت از محصوالت دانش بنیان و تولید ثروت در منطقه ازجمله اهداف کلی برنامه راهبردی 
پارک علم و فناوری لرستان است. رئیس پارک علم و فناوری لرستان عنوان کرد: در این سند حمایت از واحدهای 
فن آور و تبدیل به شرکت های دانش بنیان، برگزاری کارگاه های آموزشی، حمایت از شرکت های فناور برای ثبت پتنت، 
برنامه ریزی جهت توسعه فیزیکی پارک علم و فناوری استان، واگذاری زمین به واحدهای فناور در سایت پارک علم 
و فناوری استان که مساحت آن 20 هکتار است و با عقد قراردادهای چندساله به واحدهای فناور جهت ساخت وساز 
واگذار می شوند. وی بیان کرد: گسترش مراکز رشد در استان، ارتباط با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، عقد قراردادهای بین المللی، عقد تفاهم نامه با سایر پارک های کشور که عقد 
تفاهم نامه با پارک ایالم در حال انجام است، راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری و ارتباط با رسانه ها به  عنوان عمده 

فعالیت های اجرایی سند راهبردی پارک علم و فناوری لرستان محسوب می شوند. شاکرمی ابراز امیدواری کرد که 
در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل پنج شرکت ثبت شده در سامانه دانش بنیان موفق به کسب گرید دانش بنیان 

شوند و تصریح کرد: در استان لرستان ۱4 شرکت 
دارای مجوز دانش بنیان وجود دارد و 20 شرکت 
نیز در سامانه دانش بنیان ثبت شده که صدور گرید 
دانش بنیان آنها در دست بررسی است. وی بابیان 
اینکه تسهیالت در قالب معرفی به صندوق نوآوری و 
شکوفایی به شرکت های دانش بنیان تعلق می گیرد، 
عنوان کرد: پارک علم و فناوری استان لرستان نیز 
پرداخت  فناوران  به  تومان  میلیون  تا 800   700
کرده است؛ 27 فناور نیز به صندوق کارآفرینی امید 
معرفی شده اند که از این تعداد هفت نفر موفق به اخذ 

تسهیالت شده اند.

مدیرکلتبلیغاتاسالمیگلستان:
کار فرهنگی با برخورد و امر و نهی صورت نمی گیرد

۱۰۰۰ هکتار از اراضی لرستان به کشت گیاهان دارویی اختصاص می یابد
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