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هشدار رئیس سازمان بازرسی به وزرا و مدیران ارشد 
مبنی برممنوعیت به کارگیری بازنشسته ها
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مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
آذربایج��ان ش��رقی در نشس��ت مش��ترک 
مدی��ران رواب��ط عموم��ی وزارت نی��رو و 
شرکت های مادر تخصصی با مدیران عامل 
و مدیران رواب��ط عمومی صنعت آب و برق 

آذربایج��ان گفت: صحبت کردن در خص��وص روابط عمومی در جمع 
مدیران روابط عمومی برای ما س��خت اس��ت اما گام های بسیار خوبی 
در این خصوص برداش��ته ایم. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس 
علیرضا ایمانلو اف��زود: در فرایند روابط عمومی اولین کاری که کردیم 
همکاری بسیار تنگاتنگ با رسانه ها به ویژه با صدا و سیما، روزنامه ها 
و خبرگزاری ها بوده که توانس��تیم فلسفه وجودی و ماموریت شرکت 
آب و فاضالب و همچنین مدیریت صحیح مصرف آب را به مش��ترکان 
و ش��هروندان معرفی کنیم. وی ب��ا تقدیر از عملکرد مقبول مدیریت و 
کارکنان دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضالب 
استان، افزود: واحد روابط عمومی و آموزش همگانی این شرکت تعامل 
خوبی با اداره کل آموزش و پرورش استان و همچنین سازمانهای مردم 
نهاد ) NGO ها ( در خصوص فرهنگ سازی مصرف بهینه آب برقرار 

کرده است. وی ادامه داد: با کوشش و تالش شبانه روزی...

مجل��س ش��ورای اس��المی در صورتی که 
م��اده 4 قان��ون برنامه شش��م توس��عه را 
ک��ه در آن آم��ده مالیات ب��ر ارزش افزوده 
بای��د ب��ه حس��اب خزان��ه واریز ش��ود را 

تصوی��ب کند فاتحه ش��وراها و ش��هرداری 
 خوان��ده خواه��د ش��د و ای��ن موض��وع ش��وخی ش��وخی نیس��ت.

مه��دی چمران رئیس ش��ورای عالی اس��تان ها با بی��ان مطلب باال 
در نشس��ت اجالس مشورتی رؤسای ش��وراهای اسالمی استان ها و 
شهرهای مراکز استان های سراسر کش��ور در زنجان افزود: بر اساس 
برنامه ششم توسعه بخشی از مالیات بر ارزش افزوده که به شهرداریها 
میرسد باید به خزانه واریز شود که در این صورت دریافت پول خیلی 
س��خت خواهد ش��د.وی با تاکید بر اینکه ش��وراها و شهرداری ها در 
حال حاضر با مشکل مالی مواجه هستند افزود: با تصویب این قانون 
آب باریکه ای که ش��وراها و ش��هرداری ها در تامین منابع مالی خود 
دارند نیز قطع می شود.چمران با بیان اینکه در حال حاضر مالیات بر 
ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها که باید به صورت ماهانه پرداخت 

شود این اقدام صورت نمی گیرد، بیان کرد: با تصویب قانون...

اقدامات فرهنگی و آموزشی واحد روابط 
عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 

فاضالب آذربایجان شرقی

برگزاری اجالس مشورتی رؤسای 
 شوراهای اسالمی استان ها و شهرهای 

مراکز استان های سراسر کشور در زنجان
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ــد  ــه اى به مديران ارش ــور، در نام ــى كل كش ــازمان بازرس ــس س رئي
وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه هاى اجرايى هشدار داد قانون ممنوعيت 
ــتگان از تاريخ ابالغ الزم االجراست و اين سازمان با  به كارگيرى بازنشس

متخلفان برخورد قانونى خواهد كرد. 
ــى كل كشور، ناصر سراج در  ــازمان بازرس به گزارش روابط عمومى س
ــتناد به قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان مصوب  اين نامه با اس
20 ارديبهشت ماه سال جارى مجلس شوراى اسالمى خطاب به مديران 
ــت كه از تاريخ ابالغ قانون  ــتگاه هاى اجرايى متذكر شده اس ــد دس ارش
ــن و مقررات مربوطه،  ــرادى كه در اجراى قواني ــور، به كارگيرى اف مذك
ــتگاه هاى دولتى و كليه  ــوند، در دس ــده يا بش ــته يا بازخريد ش بازنشس
ــور استفاده  ــتگاه هايى كه به نحوى از انحا از بودجه عمومى كل كش دس

مى كنند، ممنوع است. 
ــتگاه هاى اجرايى يادآورشده  ــد دس وى درادامه خطاب به مديران ارش

ــت: به موجب قانون مذكور، دستگاه هاى مشمول موظفند ظرف مدت  اس
ــته از افرادى كه بر خالف مفاد  60 روز از تاريخ ابالغ اين قانون، آن دس
ــاب  ــويه حس ــدند، از خدمت منتزع و با آنان تس ــون به كار گرفته ش قان
ــت  ــمت و پس ــراد مذكور نيزبايد ظرف مهلت قانونى مقرر س ــد و اف كنن
ــى پس ازمهلت  ــن پرداخت هرگونه وجه ــود را ترك كنند و همچني خ
ــرف غيرقانونى در اموال  ــت هرعنوان درحكم تص ــرر، ازهرمحل و تح مق

دولتى است. 
ــى كل كشور در پايان به مسئوالن اجرايى هشدار  رئيس سازمان بازرس
داده است: كليه دستگاه هاى مشمول اين قانون مكلفند مفاد قانون مذكور 
ــى خود مأموريت  ــازمان به كليه واحدهاى بازرس را رعايت كنند و اين س
ــتاى نظارت بر حسن اجراى قانون مذكور، ضمن بهره گيرى  داده تا در راس
از تمامى ظرفيت هاى قانونى بر اجراى صحيح و كامل اين قانون نظارت و 

دستگاه ها و افراد متخلف را به مراجع قانونى معرفى كنند.

ــيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسالمى از بررسى  رئيس كميس
ــيون خبر داد و گفت:  اليحه جامع وكالت در كميته تخصصى اين كميس
اميدواريم اين اليحه هر چه سريع تر نهايى شده و به هيأت رئيسه مجلس 

ارائه شود. 
ــن اليحه را از لوايح  ــو با خبرنگار ايرنا اي ــاهى در گفت وگ الهيار ملكش
ــيار مهم دانست و افزود: اين اليحه هم از طريق دولت و هم از سوى  بس
ــوراى اسالمى ارائه  ــيون حقوقى و قضايى مجلس ش قوه قضاييه به كميس

شده است. 
ــتا تهيه  ــى را در اين راس ــز طرح ــدگان ني ــه داد: نماين وى ادام
ــه كميته اى در  ــا را ب ــح و طرح ه ــن لواي ــه اي ــه هر س ــد ك كرده ان
ــم تا به صورت  ــى مجلس ارجاع داده اي ــى و قضاي ــيون حقوق كميس

تخصصى رسيدگى شوند. 
ــت در مجلس شوراى اسالمى گفت: البته ما در  نماينده مردم كوهدش
ــه در اين قانون،  ــى را تصويب كرديم ك ــس نهم قانون آيين دادرس مجل

حقوقى را براى وكال ايجاد و دست آنها را باز كرديم. براى مثال براساس 
ــد، ولى  ــود داراى وكيل باش اين قانون بايد از ابتدا فردى كه متهم مى ش
ــند در اين قانون  ــته باش ــه چه طور بايد وكال حضور داش ــازوكار اينك س
ــت يا اينكه حق الوكاله آنان به چه صورتى باشد، ذكر  ــخص نشده اس مش
نشده است. از اين رو ما تالش داريم اين موارد را در اليحه جامع وكالت 

تعيين تكليف كنيم. 
ــاره به اينكه اليحه جامع وكالت 150ماده دارد، اضافه  ملكشاهى با اش

ــى هم اكنون در حال  ــيون حقوقى و قضاي ــرد: كميته تخصصى كميس ك
ــت و ما اميدواريم كه اين اليحه در اين مجلس  ــى اين موضوع اس بررس

نهايى شود. 
ــس نهم در  ــع وكالت از مجل ــى اليحه جام ــان اينكه بررس ــا بي وى ب
ــالمى آغاز شده است،  ــوراى اس ــيون حقوقى و قضايى مجلس ش كميس
ــد مصوبات مجلس،  ــرد: در مجلس نهم به اندازه 30درص ــان ك خاطرنش

مربوط به اين كميسيون بوده است. 

ــناد  ــالم كرد: حق التحرير دفاتر اس ــردفتران و دفترياران اع ــون س كان
رسمى، 10درصدى افزايش يافت. 

ــعاع،  ــردفتران و دفترياران، محمد مهدى انجم ش به گزارش كانون س
ــور، دستورالعمل  ــازمان ثبت اسناد و امالك كش ــناد س معاونت امور اس

ــماره  ــنامه ش ــر موضوع تبصره 6 بخش ــش حق التحري ــد افزاي 10درص
77811/94 مورخ 94/5/12 را صادر كرده است. 

براساس اين دستور، مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون 
سردفتران و دفترياران، ميزان حق التحرير طبق تعرفه تعيين شده وزارت 

ــترى خواهد بود كه بايد هر چهار سال يك بار مورد بررسى دوباره  دادگس
قرار گيرد و در صورت اقتضا در آن تجديدنظر شود. 

ــتور، نظر به تعيين تعرفه حق التحرير در سال 1394  براساس اين دس
ــدن افزايش 10درصد تعرفه با انقضاى مدت يك سال از تاريخ  و مقرر ش

ــنامه مربوطه و عدم قيد و شرطى  اجرا (1395/5/15) در تبصره 6 بخش
در محاسبه مبلغ مذكور، به نظر مى رسد از تاريخ 95/5/15 تعرفه مصوب 
ــاب 10درصد عنوان حق التحرير داشته و دريافت آن مباينتى با  با احتس

مقررات ندارد. 

ــيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسالمى از بررسى  رئيس كميس
ــر داد و گفت: اين  ــيون خب ــرح راه اندازى پليس قضايى در اين كميس ط
ــى كميسيون حقوقى و  ــت كه در اولويت بررس طرح جزو طرح هايى اس

قضايى مجلس قرار دارد. 

ــف علمى جرم  ــاهى در گفت وگو با ايرنا، افزود: االن كش الهيار ملكش
ــت و به دليل آنكه پليس ما متخصص  ــى از معضالت بزرگ در دنياس يك
ــتيم كه يك ضابط  ــت، ما به دنبال اين هس ــت و پليس عمومى اس نيس
ــى ايجاد كنيم كه  ــى به نام پليس قضاي ــتگاه قضاي اختصاصى براى دس

پرونده هاى كيفرى و جنايى را به آنان ارجاع بدهند. 
ــت كه پرونده هاى كيفرى و جنايى توسط  وى گفت: اين بدين معناس
ــود، پليس قضايى از كادر نيروى انتظامى است  پليس قضايى پيگيرى ش
ــت در  ــود. نماينده مردم كوهدش ــتگاه قضايى تربيت مى ش ــى در دس ول

ــاس اين طرح اين افراد بايد  ــوراى اسالمى اظهار داشت: براس مجلس ش
ــند و در امور روانشناسى و حقوق  ــى داشته باش حداقل مدرك كارشناس
ــامان  ــرد: ما اين طرح را در اين دوره به س ــند. وى تأكيد ك كارآمد باش

خواهيم رساند و پليس قضايى راه اندازى خواهد شد. 

هشدار رئيس سازمان بازرسى به وزرا و مديران 
ارشد مبنى برممنوعيت به كارگيرى بازنشسته ها

رئيس كميسيون قضايى مجلس: 

اليحه جامع وكالت در كميته تخصصى كميسيون قضايى در حال بررسى است

حق التحرير دفاتر اسناد رسمى 10درصد زياد شد

رئيس كميسيون حقوقى مجلس: پليس قضايى راه اندازى مى شود
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محمد  حسين طارمي
ــتم د اد رسي ايران قابليت تجد يد نظر بسياري  يكي از ويژگي هاي سيس
از آراى صاد ره د ر د اد گاه هاي بد وي است. از اين رو د ر راستاي جلوگيري 
ــري از اعمال غرض و  ــتباه و جلوگي ــاي قاضي و كاهش آراى اش از خط
بي عد التي و براي د فاع از حقوق متهم، به متهم اين حق د اد ه شد ه است 
ــيد گي  كه چنان چه از راي د اد گاه راضي نبود ، از مرجع باالتر تقاضاي رس

مجد د  كند .
ــت، اعم از حكم  مقصود  از «آراء» چنانكه د ر ماد ه 232 آ.د .ك آمد ه اس
ــت. بد ين ترتيب ماد ه مذكور نه تنها شامل احكام  (راي د اد گاه) و قرار اس
ــامل قرار بد وي و  ــود ، بلكه ش ــيد گي مي ش صاد ره د ر ماهيت موضوع رس
ــود . د ر اين خصوص راي وحد ت رويه  اظهارنظر د ر ماهيت د عوا نيز مي ش
ــراض بود ن قرار هايي  ــخ 78/8/18، اصل را بر قابل اعت ــماره 640 تاري ش
ــوق اصحاب د عوا را  ــا موجبات اضرار به حق ــت كه اصد ار آنه گذارد ه اس
فراهم مي سازد . د ر نتيجه اين راي قرار اناطه قابل تجد يد نظر د انسته شد . 

بد ين سان، قرار از موارد  مذكور د ر ماد ه 26 آ.د .ك نيز ذكر شده است.
الف) قرار هاي قابل تجد يد  نظر

ــرا:به موجب قانون احياي د اد سرا ها قرار هاي د اد سرا  1- قرار هاي د اد س
ــت.  د ر موارد ي قابل تجد يد  نظر د ر همان مرجع يا د ر د اد گاه صالحه اس
ــت كه به موجب بند ح ماد ه سه اين  ــت موقت اس از آن جمله قرار بازد اش
قانون متهم حق د ارد  به قرار بازد اشت صاد ره از سوي بازپرس د ر هر ماه 
ــت و تجد يد نظر د ر قرار را از بازپرس  ــت رفع بازد اش يك مرتبه د رخواس
ــاد ه چنانچه متهم به  ــوي د يگر به موجب بند  ط همين م ــد . از س بخواه
جرمي به علت صد ور قرار تامين د ر بازد اشت به سر ببرد  و پروند ه اتهامي 
ــد ه قرار مكلف به  ــد ، مرجع صاد ركنن ــد ه باش او منجر تصميم نهايي نش
ــت. مگر آن كه جهات قانوني يا علل  فك يا تخفيف قرار تامين متهم اس
موجهي براي بقاى قرار تامين صاد ره وجود  د اشته باشد  كه د ر اين صورت 
ــود . د ر اين صورت متهم حق  ــا ذكر علل و جهات مزبور، قرار ابقا مي ش ب
د ارد  به د اد گاه عمومي يا انقالب محل ظرف 10 روز از تاريخ ابالغ شكايت 
ــتان با آنها  ــد  ن اين ماد ه نيز قرار هاي بازپرس كه د اد س ــه د ر بن كند .البت
موافق باشد ، د ر سه مورد  ظرف مد ت 10 روز از تاريخ ابالغ، قابل اعتراض 
ــه اد اري  ــه بود ه و نظر د اد گاه كه د ر جلس ــر د ر د اد گاه صالح و تجد يد نظ
خارج از نوبت و بد ون حضور د اد ستان به عمل مي آيد ، قطعي خواهد  بود . 

موارد  مذكور عبارتند  از: 
1- اعتراض به قرار هاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي 

خصوصي
2- اعتراض به قرار هاي عد م صالحيت، بازد اشت موقت، تشد يد  تامين 

و تامين خواسته به تقاضاي متهم.
3- اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و د اد ستان.

ــت كه اعتراض به قرارها باعث توقف جريان  ذكر اين نكته ضروري اس
ــي تا اخذ  ــع از اجراي قرار نبود ه و كليه اقد امات بازپرس ــات و مان تحقيق
تصميم د اد گاه به قوت خود  باقي خواهد  بود  و چنانچه نتيجه قرار صاد ره، 

آزاد ي متهم باشد ، فورا اجرا مي شود .

ــت تجد يد نظر د ر يك  ــه اي كه د ر مورد  قابلي ــاي د اد گاه:نكت 2- قرار ه
ــت اين است كه نيازي نيست چنين  حكم د اد گاه صالح بايد  د ر نظر د اش
ــد . د ر واقع  ــي، لزوما حكم محكوميت به يكي از اين مجازات ها باش حكم

ــرا مانند  قرار  ــر اين كه قرار صاد ره د ر د اد س ــد ، عالوه ب چنان چه گفته ش
ــت، د ر د اد گاه نيز آراي  ــرار موقوفي قابل تجد يد نظر اس ــع تعقيب و ق من
ــد  نظر اعم از محكوميت، برائت، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب  قابل تجد ي
ــت. مبناي اين مطلب راي وحد ت رويه شماره 600 به تاريخ 74/8/4  اس
ــت كه بعد ها قانون گذار د ر تبصره ماد ه 232 آ.د .ك د ر سال 1387 بر  اس

اين نكته تاكيد  ورزيد .
ب) احكام قابل تجد يد  نظر

ــد  نظر را احصاء كرد ه و  ــاد ه 232 ق.آ.د .ك. جد يد  احكام قابل تجد ي م

ــت. احكام قابل د رخواست تجد يد نظر  ــته اس ــاير احكام را قطعي د انس س
عبارتند  از: 

1- جرائمي كه مجازات آنها اعد ام يا رجم است.
ــمول حد  يا قصاص نفس و اطراف  2- جرائمي كه به موجب قانون مش

است .
3- ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصاد ره اموال.

ــه ماه حبس يا  ــي كه حد اكثر مجازات قانوني آن بيش از س 4- جرائم
شالق يا جزاي نقد ي بيش از 500 هزار ريال باشد .

5- محكوميت هاي انفصال از خد مت.
ــخيص آراى قابل تجد يد  نظر، مجازات  ــام موارد  فوق، مالك تش د ر تم
پيش بيني شد ه د ر قانون براي عمل متهم است نه مجازات مقرر د ر حكم 
ــتوجب قصاص عضو  د اد گاه. بنابراين، اگر مثال عملي به موجب قانون مس
ــاكي خصوصي از قصاص صرف نظر كرد ه و  ــد  (بند  2) ، حتي اگر ش باش
ــم به 300 هزار ريال  ــن اعتبار و با رعايت تخفيف، حك ــز به اي د اد گاه ني
ــم د اد گاه د ر اين خصوص همچنان قابل تجد يد   ــزاي نقد ي بد هد ، حك ج

نظر خواهي است.

آراى قابل تجد يد  نظر
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 هسته مركزي شهراروميه به زودي 
زيباتر مي شود

مدير  عليزاده،  امروز:مجتبي  فرصت  اروميه-خبرنگار 
نصب  كرد:  اظهار  اروميه  زيبا سازي شهرداري  عامل سازمان 
10 دستگاه آب سر دكن در خيابان امام )ره(، عطايي، خيام 
و پنجراه، آذين بندي فلكه هاي اصلي هسته مركزي شهري، 
نصب سيستم هاي روشنايي با طرح ها مدرن، نصب 50 دستگاه 
نيمكت چوبي، رنگ آميزي جدول ها و همچنين نصب 10 
گلدان طبقاتي براي كاشت گل در بازار اصلي اروميه از مهم 
ترين اين اقدامات محسوب مي شود.وي همچنين از نصب 40 
پانل آگهي براي استفاده رايگان شهروندان براي نصب آگهي و 
حفظ زيبايي ديوار هاي شهر خبر داد.شايگان با بيان اينكه اين 
سازمان در پروژه هاي فاخر مجموعه مديريت شهري مشاركت 
لوله  اجراي  كرد:  اظهار  است،  داشته  را  الزم  همكاري هاي  و 
كشي آب سردكن ها و همچنين رنگ آميزي و تزيين ديوار هاي 
فرسوده در خيابان خيام از سوي اين سازمان و براي رفاه حال 
شهروندان انجام شده است. وي يكي از وظايف اصلي اين سازمان 
را نگهداري 24 ساعته نمادها، نورپردازي و همچنين سيستم 
روشنايي شهر دانست و افزود: اين بخش از اقدامات زيبا سازي 
عامل  دارد.مدير  شهر  زيبايي چهره  پايداري  در  مهمي  نقش 
سازمان زيبا سازي شهرداري اروميه در پايان اعالم كرد: به زودي 
طرح هاي مطالعاتي براي نصب سيستم روشنايي مبلمان شهري 

و نور پردازي مدرن در خيابان خيام اجرا مي شود.

برگزاری همايش حوزه تجاری در شركت 
مخابرات استان مركزی

عمومی  روابط  اداره  گزارش  به  امروز:  اراک-خبرنگار فرصت 
شركت مخابرات استان مركزی در اين همايش كه با موضوع ترسيم 
اهداف واستراتژيهای حوزه تجاری وبررسی روندجاری ونقاط قوت 
و ضعف اين حوزه برگزارشد،  مدير عامل شركت مخابرات استان 
گفت: جايگاه شركت مخابرات استان مركزی در سطح كشور مطلوب 
و مناسب است و اين امر با تالش كليه كاركنان اعم از رسمی و 
شركتی محقق شده است كه شايسته تقدير و تشكر است.مهندس 
ملک حسينی افزود: در حوزه ديتا والوصولی می طلبد، همكاران 
تالش بيشتری داشته باشند تا بتوانيم  عالوه برحفظ وضع  خوب 
موجود،جايگاه فعلی را ارتقاء نيز بخشيم وی افزود: درحوزه ارتباطات 
سيار برنامه تكليفی سنگينی داريم، بطوری كه بايد در سال جاری 
)4G( نسل چهارم ،)3 G(عالوه بر توسعه نسل سوم تلفن همراه

را نيز در استان ايجاد كنيم. مدير عامل شركت مخابرات استان 
مركزی خاطر نشان كرد: ايجاد وای فای )WIFI )در حوزه ارتباطات 
سيار نيز از ديگربرنامه های در دست اجراست كه بايد در سال 
جاری آن  را عملياتی كنيم.در اين همايش مدير تجاری مخابرات 
استان مركزی  ضمن ارائه مقاله درحوزه تجاری  وتشريح مباحث 
وموضوعات آن حوزه گفت:  با طرح ها وجشنواره های دردست اجرا 
وهمچنين برنامه ريزی های به عمل آمده   همكاران حوزه تجاری 
سعی وتالش مضاعف  خواهند كرد، برنامه های تكليفی را به نحو 

احسن محقق نمايند. 

در راستای اقتصاد مقاومتی و با هدف كاهش هزينه ها در 
آبفای گيالن انجام شد:

 اصالح و مکانيزه نمودن تابلوی برق چاه 
ليمنجوب كالچای

رشت- شامخی - مدير امور آبفای رودسر از اصالح و مكانيزه 
اقتصاد  راستای  ليمنجوب كالچای در  برق چاه  تابلوی  نمودن 
مقاومتی و كاهش هزينه ها خبر داد. مازيار غالمپور مدير امور 
با  گيالن  آبفاي  عمومي  دفترروابط  با  گفتگو  در  رودسر  آبفای 
ذكر اين خبر گفت: با توجه به بحران كم آبی در فصل تابستان 
ليمنجوب  چاه  برق  تابلوی  نمودن  مكانيزه  و  اصالح  به  نسبت 
 73/kw5 پمپ  قدرت  و  ثانيه  بر  ليتر   40 آبدهی  با  كالچای 
اقدام گرديد. وی هدف از اجرای اين طرح را كاهش هزينه های 
نيروی انسانی و جلوگيری از افت ناگهانی فشار در مسير خط 
انتقال 600 ميليمتری چابكسر و واجارگاه به علت نوسانات برق 
به  آبرسانی  درامر  اختالل  و  مكرر  خاموشی های  آن  به دنبال  و 
شهرها و روستاهای برخوردار از آب اين چاه عنوان كرد. غالمپور 
حداقل  با  موجود  اينورتر  برق  تابلوی  داشت:  اظهار  همچنين 
برق و كنترل  امكان كاهش مصرف  تا  اتوماتيک گرديد  هزينه 

وضعيت عملكرد چاه بصورت مطلوب تر صورت پذيرد. 

فرماندار رباط كريم در نشست با اصحاب رسانه؛
فضای رسانه ای كشور در اختيار 

خبرنگاران است
كريم  رباط  فرماندار  امروز:  فرصت  -خبرنگار  كريم  رباط 
گفت: فضای رسانه ای كشور در اختيار خبرنگاران است و اين 
امانتی بيش است كه كه اصحاب رسانه بايد شيوه امانتداری را 
در پيش بگيرند و به هيچ گاه قلم ناحق در دست نگيرند.مينا 
فرجی، خبرنگار فرصت امروز؛ سعيد بيات، فرماندار شهرستان 
رباط كريم در آيين تجليل از اصحاب رسانه و فعالين مجازی 
در اين شهرستان اظهار كرد: رسانه ها و خبرنگاران همواره نقش 
سرنوشت سازی در كشور ايفا كرده و به حق بايد قدردان اين 
بزرگواران بود.فرماندار رباط كريم گفت: فضای رسانه ای كشور 
در اختيار خبرنگاران است و اين امانتی بيش است كه كه اصحاب 
رسانه بايد شيوه امانتداری را در پيش بگيرند و به هيچ گاه قلم 
ناحق در دست نگيرند.وی ادامه داد: تمام افرادی كه در ادارت 
شهرستان فعاليت می كنند در قبال آن ها مسئوليم و اگر تخلفی 
باشد بايد پاسخگو باشند.بيات ابراز كرد: شورای شهر يک نهاد 
قانونی است و برای اين شكل گرفته تا از ظرفيت مشورتی و 
كار، شورای شهر بی نصيب نماند، شورای شهر تشكيل شده تا 
از شيوه مردم ساالری بهره مند شويم.فرماندار رباط كريم بيان 
كرد: اگر افرادی از شورای شهر و روستا سوء استفاده كنند به 
طور قطع با آنها برخورد جدی خواهد شد و اجازه نمی دهيم در 
دوره بعدی حضور يابد.بيات با تأكيد بر اهميت توجه به مطالبات 
مردمی، ابراز كرد: در تالشيم تا مطالبات مردم را پاسخگو باشيم و 
در حد توان برای مردم كار كنيم، مردمی كه در تمام صحنه های 
مهم كشور حضور داشته اند. وی با اشاره به مشكالت آب شرب 
برخی از روستاهای شهرستان، خواستار اصالح اين موضوع شد 
و گفت: هنگامی كه روستاها مشكل آب شرب دارند بايد حل و 
فصل شوند و مشكالت شهرستان را اولويت بندی كرده ايم و در 

حد توان در راه بررسی و حل آن گام برخواهيم داشت.

برگزاري جلسات كارشناسي دفتر ارتباط 
صنعت با دانشگاه علوم پزشکي اراک

اراک-خبرنگار فرصت امروز: شركت شهركهاي صنعتي استان 
مركزي با هدف تعميق دانش افزايي و توليد دانش محور و همچنين 
در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي اقدام به برگزاري جلسات 
كارشناسي صنعت با دانشگاه مي نمايد. به گزارش روابط عمومي 
شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي مصطفي آمره مديرعامل 
شركت گفت: اين جلسات در مرحله اول در سطح كارشناسي و 
با حضور نمايندگان شركت شهركهاي صنعتي استان و اساتيد 
دانشگاه علوم پزشكي اراك برگزار و در نظر دارد مباني عملياتي 
ارتباط  درخصوص  عملي  اقدام  جهت  ريزي  برنامه  و  سازي 
موثر و مفيد دانشگاه و صنعت بررسي و در مراحل بعدي با 
شناسايي نحوه حضور دانشگاه در عرصه صنعت توأم با بازديد از 
كارخانجات و برگزاري دوره هاي آموزشي توسط دانشگاه اقدام 
خواهد شد.آمره افزود: با احيای اين دفتر و برنامه هاي عملياتي 
اميد است توليدات در شهركهاي صنعتي با رعايت اصول ايمني، 
بهداشتي و زيست محيطي انجام و اين موضوع با فرمايشات مقام 
معظم رهبري در خصوص كيفيت حضور دانشگاه در صنعت 
منطبق گردد.همچنين مرتضايي نماينده شركت شهركها در 
دفتر ارتباط با صنعت گفت: تا كنون 2 جلسه كارشناسي در هر 
دو محل دانشگاه و شركت شهركها برگزار شده و برنامه عملياتي 
جهت سالجاري تدوين و به زودي شاهد انعقاد تفاهمنامه بين 2 

دانشگاه و شروع برنامه هاي آن خواهيم بود.

مديرمسکن و ساختمان راه و شهرسازي گلستان:
نظام نامه رفتار حرفه ای اخالقی در 

مهندسی ساختمان ابالغ شد
گرگان-خبرنگار فرصت امروز: به گزارش اداره روابط عمومي اداره 
كل راه و شهرسازي استان گلستان، مهندس "محمود تيموري" در گفت 
و گويي خبري اظهار كرد: تصويب و ابالغ نظام نامه رفتار حرفه اي اخالقي 
در مهندسي ساختمان در قالب سه فصل و در اجرای ماده 2 مكرر آيين 
نامه اجرايی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و موضوع بند 1 
تصويب نامه مورخ1394/12/5 هيات وزيران صورت گرفته و معاونت 
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي آن را در اواخر تيرماه سال 
جاري به تمامی استان ها ابالغ كرده است.وي، رعايت و اجرای اين 
نظام نامه را توسط مهندسان و بنگاه های حرفه ای مهندسی ساختمان 
مندرج در قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب 1374 الزامی 
دانست و گفت: در اين نظام نامه رعايت اخالق حرفه ای در مهندسی 
ساختمان با تاكيد بر پنج اصل مهم الزامي شده است.تيموري افزود: 
رجحان منافع عمومی و رعايت قانون بر منافع شخصی خود و صاحب كار 
به هنگام تعارض منافع، انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه ای و همراه 
با مراقبت، رفتار شرافتمندانه، مسئوالنه و توام با امانت داری و رازداری و 
انصاف از اصول مهم مندرج و تاكيد شده در اين نظام نامه مي باشد.به 
گفته وي، احتراز از رفتار موجب سلب اعتبار اجتماعی يا وهن صاحبان 
حرفه مهندسی و اجتناب از تكفل همزمان اموری كه زمينه نمايندگی يا 
قبول منافع متعارض را فراهم آورد از اصول تاكيد شده مهم ديگر در اين 
نظام نامه بوده است.مديرمسكن و ساختمان راه و شهرسازي گلستان به 
اقدامات اين اداره كل در راستای اجرايی كردن نظام نامه مذكور پرداخت 
و گفت: ابالغ نظام نامه به سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشكل های 
حرفه ای استان جهت اجرا، درج خبر و همچنين متن نظام نامه رفتار 
حرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان بر روی سايت سازمان نظام 
 www.golestan _ nezam.org مهندسی ساختمان به آدرس
جهت دسترسی عموم مهندسين و اطالع رسانی از طريق سامانه پيامكی 
وكانال تلگرام به تمامی اعضای سازمان جهت مراجعه به سايت سازمان و 
دريافت فايل نظام نامه بخشي از اين اقدامات بوده است.وي همچنين از 
الزامی كردن صدور، تمديد و ارتقاي پروانه اشتغال به كار نظام مهندسی 
ساختمان به اخذ تعهد كتبی از مهندسين مبنی بر اينكه از نظام نامه اطالع 
كامل داشته و ملزم به رعايت مفاد آن هستند، به عنوان يكي ديگر از 
اقدامات راه و شهرسازي گلستان براي اجرايي كردن اين نظام نامه نام برد.

تله كابين ناهارخوران از امروز با ارائه 
مطالعات مشاور به صادقلو، شهردار گرگان 

وارد فاز اجرايی شد
گرگان-خبرنگار فرصت امروز: تله كابين ناهارخوران از امروز با ارائه 
مطالعات مشاور به صادقلو شهردار گرگان وارد فاز اجرايی شد.مطالعات 
تله كابين ناهارخوران گرگان امروز توسط مشاور به حسين صادقلو شهردار 
گرگان ارائه شد.به گزارش مركز ارتباطات و اطالعات روابط عمومی 
شهرداری گرگان، مطالعات تله كابين ناهارخوران گرگان امروز توسط 
مشاور به شهردار اين شهر ارائه شد.موقعيت اين تله كابين 250 متر 
باالتر از مجتمع باباطاهر از يال غربی به سمت جنوب بوده و در محدوده 
ارتفاع 900 متری در زمينی نسبتا مسطح به مقصد می رسد. ضمن اينكه 
مساحت مقصد حدود 3 هكتار می باشد.ازديگر مشخصات فنی اين پروژه 
می توان به تعداد 14 پايه دكل در طول مسير اشاره كرد.ضمن اينكه 
تعداد كابين ها نيز 48 عدد می باشد.مجموع مدت زمان سفر و زمان سوار 
و پياده شدن از ايستگاه مبداء تا ايستگاه مقصد در اين مطالعه 12 دقيقه 

لحاظ گرديده است.

كرمانشاه می تواند مقصد برتر گردشگری باشد

راهنمايان  كانون  نشست  امروز:  فرصت  كرمانشاه-خبرنگار 
گردشگری، ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان كرمانشاه 
با موضوع بررسی راهكارهای معرفی استان كرمانشاه به عنوان مقصد 
گردشگری برتر با حضور رييس هيات مديره كانون انجمن های صنفی 
راهنمايان گردشگری سراسر كشور و مديركل اداره ميراث فرهنگی 
استان كرمانشاه و همچنين اعضای انجمن راهنمايان گردشگری استان 
كرمانشاه، سه شنبه 12مراداد در دفتر مدير كل اداره ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری استان برگزار شد.در ابتدای اين نشست 
رييس انجمن راهنمايان گردشگری استان كرمانشاه ضمن تشكر و 
قدردانی از حضور رييس هيات مديره كانون راهنمايان گردشگری در 
كرمانشاه و تشكر از مديركل اداره ميراث و گردشگری استان و ساير 
حاضرين گفت: اميدوار هستيم اين نشست سرآغاز اتفاقات مهم و مثبت 
در حوزه ی گردشگری استان كرمانشاه باشد.دادفرين در ادامه سخنان 
خود مجله تخصصی گيلگمش را مورد تاييد و توجه قرار داد.مديركل 
اداره ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان كرمانشاه نيز 
با اشاره به تغيير روند گردشگری كشور تصريح كرد: كرمانشاه در حال 
تبديل شدن به يک مقصد گردشگری است و خوشبختانه زمزمه های 
اين تغيير و تحول شنيده می شود. جليل بااليی افزود: اميدواريم اين 
زمزمه ها منجر به تغيير نگرش در حوزه گردشگری استان شود و 
در نهايت منجر به تغيير در روند و عملكرد مقامات استانی در اين 
حوزه شود. وی با اشاره به برنامه چشم انداز ششم توسعه استانی بيان 
كرد: در تالش هستيم استان كرمانشاه از معبر گردشگری به مقصد 
گردشگری تغيير يابد. در ادامه مدير بازرگانی مجله گيلگمش اظهار 
كرد: استان كرمانشاه ظرفيت های زيادی در حوزه گردشگری داخلی 
و خارجی دارد. سارا اصفهانی خود را به عنوان حامی استان كرمانشاه، 
اقداماتی در جهت معرفی هرچه بهتر اين استان اعالم كرد.رييس كانون 
راهنمايان كشور نيز در اين نشست به بيان چگونگی تشكيل كانون 
راهنمايان گردشگری ايران، برگزاری گردهمايی راهنمايان گردشگری 
كه تاكنون 9 بار برگزار شده است، بررسی مجله تخصصی گيلگمش 
و توانمندی های راهنمايان گردشگری و فعاليت های كانون راهنمايان 
به  پرداخت.نورآقايی همچنين  تاكنون  تاسيس  زمان  از  گردشگری 
ارايه پيشنهاداتی در جهت معرفی بيشتر و بهتر استان كرمانشاه و 
افزود:  و  پرداخت و عنوان كرد  راهنمايان گردشگری  توانمندسازی 
مجله  نامه  ويژه  اختصاص   ،)HOT( راهنمايان  المللی  بين  آموزش 
گيلگمش به كرمانشاه، برگزاری اجالس روسای انجمن های صنفی 
كرمانشاه،  استان  در  كشور  سراسر  گردشگری  راهنمايان  كارگری 
برگزاری جشن يازدهم راهنمايان گردشگری سراسر كشور در استان 
كرمانشاه، برگزاری جشنواره بالگرها در كرمانشاه و سمينار با عنوان 
جذابيت های شغل راهنمای گردشگری و نيز شركت در كنوانسيون و 
معرفی كرمانشاه می تواند در زمينه معرفی كرمانشاه در جهت مقصد 

برتر گردشگری بسيار سازنده باشد.

برخورد قانونی با صيادان غيرمجاز در 
درياچه سد مخزنی مارون

اهواز- خبرنگار فرصت امروز: با صيادانی كه با تجاوز به حريم 
درياچه سد مخزنی مارون اقدام به ماهيگيری كرده بودند برخورد 
قانونی شد. مدير امور حراست و حريم بانی شركت بهره برداری 
از سد، نيروگاه و شبكه های آبياری مارون گفت: با هدف حفاظت 
از حريم درياچه سد مخزنی مارون، با افرادی كه خالف مقررات و 
قوانين اقدام به صيد ماهی می كردند برخورد قانونی صورت گرفت. 
» مهران اختريان » افزود: چندين صياد غير مجاز كه بوسيله شناور 
و تور ماهيگيری به حريم درياچه سد مخزنی مارون تجاوز نموده 
و اقدام به ماهيگيری كرده بودند با همكاری مشترك حراست 
سد و نيروگاه مارون و اداره محيط زيست شهرستان بهبهان و 
كهگيلويه شناسايی، از ادامه فعاليت آنان جلوگيری و وسايل و 
ادوات ماهيگيری آنان توقيف شد. وی خاطرنشان كرد: براساس 
قوانين و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت نيرو، صيد ماهی 
در حريم حوضه سد ممنوع بوده ولی با وجود اين ممنوعيت ها و 
علی رغم هشدارهای قبلی امور حراست و حريم بانی شركت، شاهد 
ورود صيادان غيرمجاز و تخلف آنان هستيم كه قطعاً با اين افراد 

برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. 

مجلس  امروز:  فرصت  خبرنگار   - زنجان 
قانون   4 ماده  كه  صورتی  در  اسالمی  شورای 
ماليات  آمده  آن  در  كه  را  توسعه  ششم  برنامه 
واريز  خزانه  حساب  به  بايد  افزوده  ارزش  بر 
شهرداری  و  شوراها  فاتحه  كند  تصويب  را  شود 
نيست. شوخی  موضوع  اين  و  شد  خواهد   خوانده 

مهدی چمران رئيس شورای عالی استان ها با بيان 
رؤسای  مشورتی  اجالس  نشست  در  باال  مطلب 
مراكز  شهرهای  و  استان ها  اسالمی  شوراهای 
استان های سراسر كشور در زنجان افزود: بر اساس 
برنامه ششم توسعه بخشی از ماليات بر ارزش افزوده 
كه به شهرداری ها می رسد بايد به خزانه واريز شود 
كه در اين صورت دريافت پول خيلی سخت خواهد 
شد.وی با تاكيد بر اينكه شوراها و شهرداری ها در 
افزود:  هستند  مواجه  مالی  مشكل  با  حاضر  حال 
و  شوراها  كه  باريكه ای  آب  قانون  اين  تصويب  با 
شهرداری ها در تامين منابع مالی خود دارند نيز قطع 
می شود.چمران با بيان اينكه در حال حاضر ماليات بر 
ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها كه بايد به صورت 
ماهانه پرداخت شود اين اقدام صورت نمی گيرد، بيان 
كرد: با تصويب قانون مذكور ماليات بر ارزش افزوده 
متعلق به شهرداری ها به خزانه دولتی واريز خواهد 
شد و از آنجا به منظور توزيع اعتبار بين شوراهای 
قرار  استانداری ها  اختيار  شهرها و شهرستان ها در 

می گيرد.
رئيس شورای عالی استانها نبود بودجه جداگانه برای 

شهرداری ها و وابستگی آن به ساير نهادها، پرداخت 
نشدن يارانه بليت برای اتوبوس، مترو و وسايل حمل 
و نقل عمومی از سوی دولت به شهرداری ها، عدم 
پرداخت حقوق به موقع پرسنل شهرداری به دليل 
مشكالت بودجه ای را از جمله مشكالت شوراهای 

اسالمی شهر اعالم كرد.
شهردار زنجان نيز با اشاره به اينكه سهم شهرداري 
از محل جرائم راهنمايی و رانندگی به طور كامل 
مبلغ  از  گذشته  سال  افزود:  نمي شود  پرداخت 
22 ميليارد تومان وصولی جرائم راهنمايی رانندگی 
موجود در شهر زنجان كه از نظر قانونی بايد 60 درصد 
به شهرداری برسد فقط 650 ميليون تومان پرداخت 
شده است در صورتی كه اين منابع مالی شهرداری ها 

شهرداری ها  وضعيت  شود  واريز  دولت  خزانه  به 
زنجان  شد.شهردار  خواهد  كننده  نگران  بسيار 
حذف دو معاونت فرهنگی و ترافيكی در شهرداری  
مغاير  را  ابالغی  دستورالعمل های  بر اساس  زنجان 
آنجايی  از  و گفت:  دانست  فرهنگی  با دغدغه های 
به  تبديل  خدماتی  نهاد  از  امروزه  شهرداری ها  كه 
نهادهای فرهنگی اجتماعی شده اند حذف دو پست 
مديريتی صدمات جبران ناپذيری را به شهرداری ها 
وارد می كند.رئيس شورای شهر زنجان نيز با اشاره 
به احصاء 16 بند سياست اقتصاد مقاومتی قابل اجرا 
در برنامه های مديريت شهری گفت: مصوبات شورای 
شهر زنجان بر مبنای سياست های اقتصاد مقاومتی 

تدوين شده است. 

اصلی شورای چهارم  رويكرد  به سه  اميدی  سعيد 
پاسخگويی و  اظهار داشت: شفافيت،  و  اشاره كرد 
شهروند محوری به عنوان سه رويكرد اصلی شورای 
شهر زنجان است. وی با تاكيد براينكه شورا در طول 
چند سال اخير و در راستای خدمات رسانی مطلوب 
به شهروندان مصوبات در خوری را به تصويب رسانده 
است، خاطرنشان كرد: محسوس شدن رويكردهای 
شورا در سطح شهر در محور فعاليت ها قرار دارد.

در  مصوبات  تدوين  با  شورا  اينكه  بيان  با  اميدی 
بخش های مختلف كه از جمله آنها پروژه های عمرانی 
است سعی در عملياتی كردن آنها داريم، تصريح كرد: 
با اتمام پروژه های تعريف شده بخشی از رويكردهای 

مورد نظر محقق می شود.
رئيس شورای اسالمی شهر زنجان به تعريف پروژه های 
شاخص شهری در بودجه امسال شهرداری اشاره كرد 
و افزود: در بودجه امسال شهرداری 10 پروژه شاخص 
امسال  اولويت های  است.وی  شده  تعريف  عمرانی 
شهرداری زنجان را ياد آور شد و گفت: تمام پروژه های 
نيمه تمام شهری بايد قبل از پايان دوره چهارم شورای 
شهر به اتمام برسد.اميدی با تاكيد بر عملياتی كردن 
برنامه های  اجرای  در  مقاومتی  اقتصاد  سياست های 
مديريت شهری عنوان كرد: بندهايی از اقتصاد مقاومتی 
كه قابليت اجرايی در برنامه های مديريت شهری را دارند 
در شورای شهر زنجان احصا شده است.وی خاطرنشان 
كرد: از 24 بند اقتصاد مقاومتی ابالغی 16 بند برای 

اجرايی كردن در مديريت شهری احصا شده است.

 برگزاری اجالس مشورتی رؤسای شوراهای اسالمی استان ها و شهرهای 
مراکز استان های سراسر کشور در زنجان

اهواز-خبرنگار فرصت امروز: نشست خبری معاون مالی اداری 
شهرداری اهواز با اصحاب رسانه برگزار شد.

ابتدای اين نشست، بشيری خوزستانی به فلسفه شكل گيری  در 
شهرداری ها پرداخت و گفت: شهرداری موسسه ای عمومی، غير 
دولتی و مستقل است كه وظيفه مديريت امور محلی و اداره خدمات 
به شهروندان و سكنه شهری را بر عهده دارد. از نظر قانون وظايف 
ايجاد خيابانها،  از جمله  شهرداری ها، طيف متنوع و گوناگونی را 
كوچه ها، ميدانها، فضای سبز و توسعه معابر در حوزه عمران و آبادی 
شهری را شامل می شود و در كل شهرداريها مجموعه ای خدمتگزار 
و متعلق به شهروندان هستند.معاون مالی اداری شهرداری اهواز به 
معرفی مجموعه خود پرداخت و گفت: اين معاونت از دو بخش مهم 
اداری و مالی تشكيل شده است و اين يعنی جغرافيای اين حوزه، 
كه شامل دو سرمايه ی مهم سازمان يعنی بخش نيروی انسانی و 
بخش مالی است و نيروی انسانی از دو اداره مديريت امور اداری و 

مديريت پشتيبانی و حوزه مالی نيز از دو مديريت درآمدهای عمومی 
و امور مالی تشكيل شده است. ضمن آنكه مديريت حقوقی شهرداری 
نيز زير نظر اين معاونت انجام وظيفه می كند.بشيری خوزستانی با 
اشاره اقدامات مهم صورت گرفته در سه سال اخير گفت: در راستای 
و  رجوع  ارباب  تكريم  بر  مبنی  اهواز  محترم  شهردار  سياستهای 
بروزآمدی سيستمها، برای نخستين بار توانستيم اطالعات موجود در 
بخش پرونده های نوسازی را مكانيزه كنيم و طی آن اطالعات قريب 
به 450 هزار پروانه در حال انتقال به نرم افزار پيشرفته سيماك است 
كه در حال حاضر بيش از 60 درصد كار انجام شده و بزودی به اتمام 
می رسد. وی افزود: طرح بزرگ بعدی موضوع مميزی شهر است كه 
با انجام آن بخش عظيمی از اطالعات در شهرداری به روز خواهد شد 
و با اين اطالعات می توان به شناخت بهتری نسبت به شهر رسيد و با 

اين شناخت امكان مديريت بهتر شهر فراهم می شود.
معاون مالی اداری شهرداری اهواز با اشاره به نقش مهم مردم در اداره 
شهرداری ها گفت: تكيه گاه اصلی شهرداری ها مردم هستند، بدون 
پشتوانه ی مردم، شهرداری ها توان انجام كارهای ساده و روزانه را 
ندارند. در حالی كه ما كارهای بزرگی را، در سطح شهر اهواز مانند 
تعريض پل شهيد دقايقی )پل سوم( و پل روگذر شهدای مدافع 
حرم )كه در روان سازی ترافيک و حمل و نقل بخش عمده ای از 
شهر موثر است( را انجام داديم. ما با دريافت اندك اندك عوارض ها 
توانستيم ضمن انجام كارهای روزمره ای همچون نگهداری و نظافت 

معابر شهری، توسعه و نگهداری فضای سبز و...، پروژه های كالن 
شهری را به سرانجام برسانيم.

محسن بشيری خوزستانی با اشاره به درآمدها و هزينه های شهرداری 
اهواز تصريح كرد: شهرداری برای اداره شهر و انجام وظايف خود، بايد 
متحمل هزينه هايی شود و از سوی ديگر عوارض و بهای خدمات 
شهری تكليفی است كه به عهده شهروندان گذاشته شده است و بايد 
بپذيريم كه عوارض همان هزينه ای است كه برای رسيدن به يک 
شهر مناسب و خدمات درست پرداخت می شود و البته شهرداری در 

اين ميان نگاهش فقط به عوارض شهروندان است.
وی ادامه داد: ارائه خدمات از سوی شهرداری و پرداخت عوارض دو 
بال دو سويه ای بين شهروندان و شهرداری است، اگر شهر متعلق به 
مردم است و حق مردم دريافت خدمات متناسب با شأن آنها است 
كه هست، در سوی ديگر موضوع تكليف شهروندی است كه ما بايد 
در اين باب توجه كنيم بدون حضور موثر و دلسوزانه مردم نسبت به 

شهرمان، مجموعه شهرداری به تنهايی كاری نمی تواند انجام دهد.
معاون مالی اداری شهرداری اهواز با اشاره به اهميت فرهنگسازی 
در مقوله حقوق و تكاليف شهروندی، اظهار داشت: در تبيين اين 
موضوع بسيار مهم، كار چندانی انجام نشده است، تكاليف شهروندی 
نوع رفتار ما شهروندان را با شهر مشخص می كند، اگر می گوييم 
داشتن پارك های مناسب حق شهروندی است از آن طرف نگهداری 
اين پارك ها هم تكليفی است كه بايد شهروندان به آن توجه كنند.

معاون مالی اداری شهرداری اهواز در جمع خبرنگاران:

مردم تکیه گاه اصلی شهرداری ها هستند

صعود  اولين  فالح:  ماهان  تبريز– 
سراسری كاركنان شركت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ايران به ارتفاعات قره 
داغ ) قلعه بابک ( در آذربايجان شرقی 
با شركت 70 نفراز كاركنان مرد و 65 
نفر از بانوان مناطق وستاد شركت ملی 
پخش با موفقيت و سالمت انجام شد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبريز، برنامه 
در  گروه  شبانه  اقامت  با  كوهنوردی 
شهر كليبر برای آقايان آغاز و صبح روز 
بعد گروه حركت به سوی قله را شروع 
كرد. مهندس محمدرضا متقيان، مدير 
شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
همپای  كه  شرقی  آذربايجان  منطقه 

قلعه  به  درصعود  كوهنوردی  گروه 
بابک حضور داشت، ضمن خير مقدم 
برای  موفقيت  و  سالمتی  آرزوی  و 
شركت كنندگان در اين صعود گفت: 
ميزبانی  از  شرقی  آذربايجان  منطقه 
بزرگ  خانواده  تالشگران  و  همكاران 
شركت ملی پخش مسرور است. وی در 
ادامه افزود: برگزاری چنين برنامه هايی 
موجب همدلی و وفاق سازمانی شده 
و روحيه نشاط و شادابی را در محيط 
كار و زندگی ساری و جاری می كند. 
گروه  اعضای  گزارش  اين  اساس  بر 
كوهنوردی با كوهپيمايی در مسير با 
صفا و مه آلود قلعه بابک كه در ارتفاع 

2300 متری و در دل جنگلهای قره 
تا   400 عمق  به  دره هايی  با  داغ 
600 مترواقع شده، با موفقيت به قلعه 
صعود كرده و ساعتی بعد با فرود از قلعه 
به طرف آبشار آسياب خرابه درمنطقه 
جلفا حركت كردند. اعضای گروه پس 
از انجام يک برنامه فشرده كوهنوردی 
در بازگشت به شهر تبريز، در مراسم 
اختتاميه اين صعود سراسری شركت 
كردند. بانوان گروه كوهنوردی شركت 
ملی پخش و مناطق 37 گانه نيز طبق 
كوهپيمايی  با  شده  تعيين  زمانبندی 
وگذشتن از راه های صعب العبور با نظم 
و آراستگی راهی قلعه بابک گرديده وبا 

قله افتخار تاريخ ايران زمين در ارتفاعات 
قره داغ آشنا شدند. پايان برنامه گروه 
بانوان شركت ملی پخش  كوهنوردی 
بازديد از منطقه آزاد ارس در شهر جلفا 
بود. الزم به ياد آوری است سرپرستی و 
راهنمايی برنامه صعود به ارتفاعات قره 
داغ استان آذربايجان شرقی را عباس 

كوهنوردی  گروه  سرپرست  فروزش 
همافر  محمود  و  پخش  ملی  شركت 
منطقه  كوهنوردی  گروه  سرپرست 
داشتند.  برعهده  شرقی  آذربايجان 
اعضای  از  هريک  به  برنامه  درخاتمه 
شركت كننده در صعود لوحی به رسم 

يادمان اهدا شد.

اولین صعود سراسری کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران به ارتفاعات قره داغ در آذربایجان شرقی 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مديرعامل آبفای هرمزگان با 
حضور در برنامه اقتصادي »كيله« صدا و سيمای مركز خليج فارس، 
با اشاره به اينكه سرانه مصرف آب در كشور 150 ليتر به ازای هر 
فرد در شبانه روز است، اظهار داشت: به علت محدوديت منابع آبی 
شهروندان هرمزگانی به صورت خودجوش به سمت صرفه جويی و 

مصرف بهينه حركت كردند.
 امين قصمی افزود: در حال حاضر متوسط سرانه مصرف هرمزگانی ها 
حدود 130 ليتر در شبانه روز و  20 ليتر كمتر از متوسط كشوری 
است اما همچنان تالش داريم تا ضمن اقدامات مديريتی اين ميزان 

مصرف را كاهش دهيم. 

وی با اشاره به اهميت موضوع آب به عنوان يک چالش جدی در 
منطقه خاورميانه، گفت: در سال های اخير اتفاقات خوبی در حوزه 
مديريت منابع آبی افتاده است و اين رويكرد كه مردم بايستی در 
حوزه تصميم سازی مشاركت كنند، در سطح ملی ايجاد شده و عزم 
و اراده مديران ارشد وزارت نيرو نيز بر اين است كه نقش و حضور 

مردم در صيانت از منابع آبی پررنگ تر شود. 
قصمی تصريح كرد: اين شركت تالش دارد در راستای بهينه سازی 
مصرف آب، ضمن استفاده از روش های نوين در تامين و توليد و 
توزيع آب شرب، خواسته هايش را به صورت شفاف بيان كند و با 
ارتقای سطح آگاهی مردم  با مقوله اهميت تامين و مصرف بهينه آب 

به اين مهم دست يايد چرا كه هر زمان كه اين اطالع رسانی شفاف 
بوده و مشاركت مردم را طلب كرديم، آنان همكاری و همراهی خوبی 

با ما داشته اند و ما موفق شديم.
وی اضافه كرد: در شركت آب و فاضالب هرمزگان به جزء فعاليت های 
برداری،  بهره  نظير  عمرانی  حوزه  در  تا  شده   تالش  حاكميتی، 
نگهداری از تاسيسات و... بيش از پيش از ظرفيت بخش خصوصی 

استفاده شود. 
قصمی در پايان تاكيد كرد: اگر در سال های گذشته از ظرفيت بخش 
خصوصی در تامين و توليد آب استفاده نمی شد، بدون شک امروز 

در بسياری از شهرهای استان با چالش های بزرگی روبه رو بوديم.

مديرعامل آبفای هرمزگان در برنامه »كيله«: 
سرانه مصرف آب هرمزگانی ها، 20 لیتر کمتر از متوسط  کشوری است

اصفهان – محسن راعی: معاون حمل و نقل 
اينكه 50  بيان  با  اصفهان  شهرداری  ترافيک  و 
گفت:  دارد،  وجود  شهر  در  دوچرخه  ايستگاه 
احداث 70 كيلومتر مسير رفت و برگشت دوچرخه 
سواری در مركز شهر و حاشيه رودخانه زاينده رود 
در دستور كار امسال اين معاونت قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، عليرضا صلواتی 
در نشست خبری كه به مناسبت گزارش اقدام 
و عمل شهرداری اصفهان در حوزه حمل و نقل 

روز  تبريک  عرض  ضمن  شد  برگزار  ترافيک  و 
خبرنگار با بيان اينكه چشم انداز معاونت حمل و 
نقل و ترافيک شهرداری اصفهان نظام و سيستم 
يكپارچگی  و  ها  كاربری  با  متناسب  مديريتی 
بين حمل و نقل و عمومی است، اظهار داشت: 
و  سرنشين  تک  خودروهای  كاهش  همچنين 
توسعه حمل و نقل عمومی و تشويق شهروندان 

برای استفاده از اين ناوگان در دستور كار است.
و  افزايش سرعت مطمئن  اينكه  بر  تاكيد  با  وی 
ترافيک روان از ديگر سياست های حوزه حمل و 
نقل و ترافيک است،ادامه داد: همچنين آرام سازی 
محدوه تاريخی از سياست های كالن معاونت حمل 
و نقل و ترافيک شهرداری است.صلواتی در ادامه با 
بيان اينكه در برنامه پنج ساله حمل و نقل عمومی 
عمر ناوگان اتوبوسرانی بايد از هفت به چهار سال و 
در بخش تاكسيرانی بايد به ميانگين عمر پنج سال 
برسيم، اضافه كرد: همچنين سهم سفر شهروندان 
با حمل و نقل عمومی در حال حاضر 18 درصد 
است كه در قالب برنامه پنج ساله بايد به 45 درصد 

برسد.وی در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر سهم 
جابجايی مسافر توسط مترو كمتر از يک درصد و 
سهم دوچرخه نيز چهار درصد است، افزود: در قالب 
برنامه پنج ساله بايد سهم مترو به 10 درصد و سهم 

دوچرخه به 15 درصد افزايش يابد.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان 
با تاكيد بر اينكه در حال حاضر در معاونت حمل 
و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان در چهار حوزه 
حمل و نقل پاك، حمل و نقل همگانی، حمل و 
نقل هوشمند و آموزش و فرهنگسازی همگانی 
فعاليت های مورد نياز در دست انجام است، بيان 
تاكنون 15  پاك  نقل  و  در حوزه حمل  داشت: 
كيلومتر مسير موجود دوچرخه سواری را بهسازی 
تحويل  ايستگاه   50 حاضر  حال  در  و  كرده ايم 
دوچرخه نيز در شهر اصفهان راه اندازی شده است.

وی با بيان اينكه در سال جاری نيز 70 كيلومتر 
مسير رفت و برگشت دوچرخه در سطح شهر و 
به ويژه حاشيه رودخانه زاينده رود راه اندازی خواهد 
زمان  در سال جاری  كرد: همچنين  اضافه  شد، 

بهره وری ايستگاه های دوچرخه افزايش يافته ضمن 
ايستگاه های  در  دوچرخه  تعمير  خدمات  اينكه 
دوچرخه شهر اصفهان نيز به صورت رايگان انجام 
می شود.معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری 
اينكه در سال جاری حدود 30  بيان  با  اصفهان 
ايستگاه مكانيزه دوچرخه سواری در مركز شهر 
مشكالت  از  يكی  داشت:  بيان  می شود،  ايجاد 
شهروندان پارك كردن دوچرخه است در همين 
راستا تا پايان تابستان 500 گيره دوچرخه جهت 

پارك در محله های پرتردد شهر نصب می شود.
صلواتی در ادامه با بيان اينكه راه اندازی خط سه 
اتوبوس تندرو از ارغوانيه تا ميدان امام علی )ع( 
در دستور كار است، اضافه كرد: اين پروژه تاكنون 
60 درصد پيشرفت فيزيكی داشته و تا ماه آينده 
به بهره برداری خواهد رسيد.معاون حمل و نقل 
ترافيک شهرداری اصفهان با بيان اينكه خط پنجم 
BRT نيز از ميدان جمهوری تا ميدان آزادی نيز 
اجرايی خواهد شد، اضافه كرد: اين خط نيز تا پايان 

سال جاری تحويل شهروندان خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان:
۷0 کیلومتر مسیر دوچرخه در اصفهان راه اندازی خواهد شد

و  آب  شركت  مديرعامل  فالح:  اسد  تبريز– 
نشست  در  شرقی  آذربايجان  استان  فاضالب 
و  نيرو  وزارت  عمومی  روابط  مديران  مشترك 
و  عامل  مديران  با  تخصصی  مادر  شركت های 
مديران روابط عمومی صنعت آب و برق آذربايجان 
گفت: صحبت كردن در خصوص روابط عمومی در 
جمع مديران روابط عمومی برای ما سخت است اما 
گام های بسيار خوبی در اين خصوص برداشته ايم. 
به گزارش خبرنگار ما در تبريز، مهندس عليرضا 
ايمانلو افزود: در فرآيند روابط عمومی اولين كاری 
كه كرديم همكاری بسيار تنگاتنگ با رسانه ها به 
ويژه با صدا و سيما، روزنامه ها و خبرگزاری ها بوده 
كه توانستيم فلسفه وجودی و ماموريت شركت آب 
و فاضالب و همچنين مديريت صحيح مصرف آب 

را به مشتركان و شهروندان معرفی كنيم. وی با 
تقدير از عملكرد مقبول مديريت و كاركنان دفتر 
آب  شركت  همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط 
و  عمومی  روابط  واحد  افزود:  استان،  فاضالب  و 
آموزش همگانی اين شركت تعامل خوبی با اداره 
كل آموزش و پرورش استان و همچنين سازمانهای 
مردم نهاد ) NGO ها ( در خصوص فرهنگ سازی 

مصرف بهينه آب برقرار كرده است. 
روزی  شبانه  تالش  و  كوشش  با  داد:  ادامه  وی 
به  را  مطلوبی  خدمات  شركت  اين  همكاران، 
مشتركين در 59 شهر استان با بيش از يک ميليون 
و 122 هزار فقره انشعاب آب و بيش از 626 هزار 
دهد.ايمانلو،  می  ارائه  فاضالب،  انشعاب  فقره 
داشت:  اظهار  خود  از سخنان  ديگری  بخش  در 

و  افزايش جمعيت  آب،  سرانه  بودن مصرف  باال 
هزينه باالی تامين آب آشاميدنی از يک طرف و 
محدوديت های جدی منابع آب از سوی ديگر باعث 
شده است تا اين شركت نسبت به فرهنگ سازی 
و تغيير نگرش شهروندان در زمينه اصالح الگوی 
مصرف آب و استفاده از منابع آب اقدام كرده و 
برنامه های فرهنگی و آموزشی مختلفی توسط دفتر 
روابط عمومی و آموزش همگانی اجرا كند. الزم 
به ذكر است در نشست مشترك مديران روابط 
عمومی وزارت نيرو و شركت های مادر تخصصی 
با مديران عامل و مديران روابط عمومی صنعت آب 
و برق آذربايجان، مهندس »ماشااهلل تابع جماعت« 
مشاور وزير نيرو و سرپرست مركز روابط عمومی 
كرد.  سخنرانی  حاضران  برای  نيز  نيرو  وزارت 

خاطرنشان می سازد محمد باقرزاده با مسئوليت 
مدير دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شركت 
آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی به فعاليت 
موفق و موثر مشغول است و جواد بشارتی هم كه از 
كارشناسان صاحب نام و پيشكسوت روابط عمومی 
اين  همكاران  ساير  با  همراه  می شود،  محسوب 

واحد، با باقرزاده همكاری می كند.

مديرعامل اين شركت تشريح كرد 
اقدامات فرهنگی و آموزشی واحد روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
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