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معاون وزیر دادگستری: 
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مجرد مدی��ر منطق��ه ارومیه به س��هم ۴0 
درص��دی مصرف ان��رژی در س��اختمانهای 
مس��کونی، اداری و تج��اری اش��اره کرد و 
گفت در ح��ال حاض��ر براس��اس ترازنامه 
انرژی س��ابا س��هم حمل و نقل 2۸ درصد، 

کش��اورزی ۴ درصد و صنعت 2۸ درصد میباش��د. س��مینار یک روزه 
راهکارهای مدیریت انرژی در س��اختمانهای دولت��ی با حضور بالغ بر 
۱۱0 نفر از نمایندگان دس��تگاه های اجرایی اس��تان آذربایجان غربی 
به میزبانی ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی منطقه ارومیه ۱۵ 
شهریور ماه ۹۵ برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه در این سمینار که در دو بخش 
برگزار ش��د بخش اول آن توس��ط رعنا خدایی کارشناس ارشد بهینه 
س��ازی مصرف سوخت ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ارومیه پیرامون راهکارهای عملی مدیریت انرژی در ساختمانها و نحوه 
محاسبه برچسب انرژی در ساختمانهای دولتی و خصوصی ارائه گردید 
و بخش دوم آن نیز توسط پرفسور جعفر محمودی از اساتید برجسته 
دانشگاه استونکر نروژ پیرامون مباحث علمی و کاربردی مبانی ممیزی 

انرژی در س��اختمان، مبانی ممیزی انرژی تجهیزات الکتریکی...

آیی��ن تجلی��ل از خادمان و فع��االن عرصه 
ازدواج آذربایج��ان ش��رقی برگزار ش��د. به 
گ��زارش خبرنگار ما در تبریز، در این آیین 
از چه��ار دس��تگاه اجرایی برت��ر در حوزه 

ازدواج، دوازده نف��ر فعال در این حوزه و یک 
زوج با مهریه ۱۴ س��که تجلیل شد. در این راستا از کمیته امداد امام 
خمینی)ره( به عنوان دس��تگاه برتر در حوزه توانمندس��ازی زوجین، 
مرکز بهداشت استان به عنوان دستگاه برتر آموزشی، صدا و سیمای 
اس��تان به عنوان دس��تگاه برت��ر در حوزه آگاهی و اطالع رس��انی و 
شهرداری تبریز به عنوان دستگاه برتر در حوزه خدمت رسانی تجلیل 
ش��د. همچنین از محدثه س��ادات صفوی همسر ش��هید مدافع حرم 
حاج صادق عدالت اکبری و کبری حس��ین زاده سید همسر فداکار و 
محترم جانباز 70 درصد حاج خسرو سلیمی نیا تجلیل به عمل آمد. 
در ادام��ه از فرخنده تیر س��خن فعال در ح��وزه رادیو، علی بصیری 
فع��ال در حوزه س��یما، حجت االس��الم حمید محم��ودی در حوزه 
س��ازمان های مردم نهاد در زمین��ه ازدواج، وحید رحمانی علمداری 

مدرس برتر، طیبه احمد فام خیر در حوزه جهیزیه، س��عید...

آیین تجلیل از خادمان و فعاالن 
عرصه ازدواج آذربایجان شرقی 

برگزار شد

سمینار راهکارهای مدیریت انرژی 
در ساختمانهای دولتی برگزار شد

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات 
حکومتی گف��ت: هم اکنون ۹۵ درص��د پرونده های 
قاچاق در کشور توس��ط سازمان تعزیرات حکومتی 
رسیدگی می شود. به گزارش ایرنا علیرضا جمشیدی 
در آیین معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان 
در س��نندج افزود: س��ازمان تعزی��رات حکومتی در 
وضعیت فعلی س��ه وظیفه برعهده دارد و در آینده 
وظایف زیادی به این س��ازمان محول می ش��ود که 

باید از اکنون برای آن برنامه ریزی کرد. 
معاون وزیر دادگس��تری رس��یدگی ب��ه تخلفات 
انجام شده در حیطه درمان، دارو و تخلفات پزشکی 
و همچنی��ن تخلفات صنفی را از دیگر وظایف فعلی 
این س��ازمان عنوان کرد و گف��ت: در این زمینه ها 

فعالیت ها و اقدامات زیادی انجام ش��ده و سیاس��ت 
عمده ما بر پیش��گیری اس��ت. او ب��ه برنامه های در 
دس��ت اجرا در کشور اش��اره کرد و گفت: در برنامه 
ششم توسعه به س��مت جرم زدایی حرکت کرده و 
عناوین مجرمانه را کوچک و به تخلف اضافه کرده و 

نظام برخورد را تغییر خواهیم داد. 
رئیس س��ازمان تعزیرات حکومتی کش��ور حبس 
زدایی را از دیگر برنامه های آتی در کش��ور ذکر کرد 
و افزود: زندان های ما گش��ایش این همه زندانی را 
ندارد و ف��رد نیز در زندان اصالح نمی ش��ود از این 
رو بای��د جایگزین هایی برای مجازات در نظر گرفته 

شود. 
ب��ه گفته وی قضا زدایی نی��ز از دیگر برنامه هایی 

است که در آینده در کشور اجرا و سازمان تعزیرات 
حکومتی به این سمت حرکت می کند. 

او همچنی��ن تقوی��ت و س��اماندهی بازارچه های 
م��رزی را یکی از برنامه های مورد توجه در کش��ور 
عنوان ک��رد و گفت: بر تقوی��ت بازارچه های مرزی 
اعتقاد داریم و باید این مرزها را به صورت نظام مند، 

هوشمند و قانونمند ساماندهی کنیم. 
جمش��یدی اظهار کرد: پش��ت پرده بازارچه های 
م��رزی قاچاقچیان��ی وج��ود دارند که بای��د با آنها 
به صورت جدی برخورد ش��ود و با ساماندهی مرزها 

خود مرزنشینان از مزایای آن بهره مند شوند. 
وی در ادامه با بیان اینکه قانون می تواند سرنوشت 
ی��ک فرد یا یک پرونده را کامال دگرگون کند گفت: 

در دنیا دو سازمان و دو نهاد مجری عدالت به شمار 
می روند و این نهاد ها شامل نهاد رسیدگی به جرم و 

نهاد رسیدگی به تخلف هستند. 
رئیس س��ازمان تعزیرات حکومتی کش��ور اظهار 
کرد: در سراسر دنیا جرم و تخلف دو مقوله متفاوت 
از هم بوده و سیس��تم دادرسی متفاوتی دارند و در 
کشور ما نیز این تفکیک در حال انجام بوده و برای 
کامل ش��دن و تصوی��ب آن قرار اس��ت در مجلس 
مطرح شود. وی بیان کرد: رسیدگی به ۱۵ میلیون 
پرونده س��االنه کار آسانی نیس��ت و با تفکیک نهاد 
رس��یدگی به جرم و تخلف از همدیگر با آس��ودگی 
خاطر بیش��تری به پرونده ها رسیدگی شده و حجم 

کار دستگاه قضا نیز کاهش می یابد. 
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همزمان با هفته دولت؛ افتتاح 118 
كيلومتر شبكه توزيع برق در گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- همزمان با هفته دولت 
استان  برق  نيروي  توزيع  از ۱۱8 كيلومتر در شركت  بيش 
نصيري  اكبر  علي  مهندس  گفته  شد.به  افتتاح  گلستان 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت توزيع نيروي برق 
استان گلستان، همزمان با هفته دولت بيش از ۱۱8 كيلومتر 
شبكه هاي فشار ضعيف و فشار متوسط كه در قالب پروژه هاي 
توسعه و احداث و اصالح و بهينه سازی شبكه های توزيع برق 
بهره برداري  به  است  گرديده  احداث  استان  نقاط  اقصي  در 
ترانسفورماتور  دستگاه  نصب 3۱4  از  همچنين  وي  رسيد. 
جديد در شبكه ي توزيع برق استان خبر داد و افزود: ظرفيت 
از kva 4۱000 است. ترانسفورماتورهاي نصب شده بيش 

مهندس نصيري اعتبار هزينه شده براي پروژه هاي قابل افتتاح 
توزيع برق در استان گلستان را ۱40 ميليارد ريال اعالم كرد 
و اظهار داشت: اين ميزان اعتبار در قالب اجراي 4۱ پروژه 
قابل افتتاح در تمامي مديريت هاي توزيع برق استان هزينه 

شده است.
مديرعامل آبفار مازندران خبر داد

خسارت توفان به تأسيسات آب رسانی 
881 روستای مازندران

ساری - خبرنگار فرصت 
شركت  مديرعامل  امروز- 
روستايی  فاضالب  و  آب 
پی  در  گفت:  مازندران 
گذشته،  هفته  توفان  وقوع 
آب رسانی  تأسيسات  به 

بيش از 88۱ روستا در ۱۱ شهرستان خسارت وارد شد. به 
گزارش خبرنگار مازندران، مجيد عبدالهی اظهار كرد: وقوع 
توفان سهمگين و رگبارهای تند باران و در پی آن نوسانات 
روستا   88۱ از  بيش  شرب  آب  شد  سبب  برق  قطعی  و 
شهرستان   ۱۱ در  مشترک  و 953  هزار  از ۱93  بيش  با 
سيمرغ،  بابلسر،  بابل،  سوادكوه،  جويبار،  قائم شهر،  ساری، 
سوادكوه شمالی، فريدونكنار، آمل و محمودآباد قطع شود.

مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايی مازندران افزود: 
بالفاصله پس از وقوع حادثه، كميته بحران آبفار در استان 
و شهرستان ها تشكيل شده و 40 گروه اتفاقات و اكيپ های 
فنی با به كارگيری 40 دستگاه ديزل ژنراتور ثابت و سيار 
اعزام  ديده  مناطق خسارت  به  سيار  تانكر  دستگاه   25 و 
شدند.عبدالهی گفت: در حال حاضر با برقراری 95 درصدی 
برق  توزيع  شركت  همكاران  توسط  مختلف  مناطق  برق 
خسارت ديده  روستاهای  پمپاژ  ايستگاه های  بيشتر  استان 

وارد مدار شد.

تاكيد مديرعامل شركت توزيع نيروی برق 
برصرفه جويی در ادارات دولتی گلستان

شركت  عامل  مدير  امروز-  فرصت  خبرنگار   - گرگان 
ويژه  به  مشتركان  از  گلستان  استان  برق  نيروی  توزيع 
دعوت  برق  مصرف  در  جويی  صرفه  برای  دولتی  ادارات 
اداری شهرستان  نصيری در جلسه شورای  اكبر  كرد.علی 
استان  در  مصرف  ميزان  چنانچه  داد  هشدار  كردكوی، 
خواهيم  مواجه  خاموشی  با  كند  پيدا  رويه  بی  افزايش 
شد.وی با اشاره به شعار سال اظهار داشت: شركت برق نيز 
مانند ساير دستگاه های اجرايی در راستای اقدام و عمل در 
مبحث اقتصاد مقاومتی گام برخواهد داشت و در اين راستا 
مديريت مصرف يكی از شاخص ترين برنامه هاست.وی به 
گذشته  سال  در  مشتركان  مصرف  ميزان  از  آماری  بيان 
پرداخت و اظهار كرد: در مرداد سال گذشته پيک مصرف 
به ۱09۱ مگاوات رسيد و اين درحالی است كه در ساير 
ماه های سال اين رقم از 3۶0 مگاوات تجاوز نكرده است.

وی تصريح كرد: همه ساله مشتركان و متقاضيان جديدی 
وضع  بهبود  و  گردد  می  افزوده  استان  برق  مشتركان  به 
معيشتی و ارتقای رفاه اجتماعی، افزايش استفاده از وسايل 

سرمايشی به ويژه در ايام تابستان را در پی دارد.
وی با بيان اينكه نيازمند سرمايه گذاری در بخش توليد و توزيع 
برق هستيم، خاطرنشان كرد: مديريت مصرف در تمام جهان 
به عنوان احداث نيروگاه های مجازی شناخته می شود و اين 
امر موجب سرمايه گذاری با كمترين هزينه می شود.مديرعامل 
شركت توزيع نيروی برق گلستان آماری از تعداد مشتركان 
شهرستان كردكوی كرد و گفت: در مجموع 2۶ هزار و ۷40 
مشترک خانگی، 2 هزار و 9۶9 مشترک تجاری، 343 مشترک 
صنعتی، ۱800 مشترک در بخش كشاورزی و ۱۱۷8 مشترک 

اداری در اين شهرستان داريم.
اداری، 8.۶ درصد كل  به گفته نصيری، مشتركين بخش 
مصرف انرژی برق شهرستان كردكوی را تشكيل می دهند 
اين  مشتركان  تعداد  از  درصد   3.۶ تنها  كه  حالی  در 
شهرستان را به خود اختصاص داده اند و اين نشان دهنده 
نياز به صرفه جويی است.وی ضمن بيان مقايسه افزايش 
 94 و   93 سال  دو  در  استان  اجرايی  دستگاه های  رشد 
تصريح كرد: شركت توانير اجازه رشد مقدار مصرفی سال 
گذشته برای سال جاری را به استان ها نمی دهد و چنانچه 
پيک بار گلستان به بيشتر از ۱09۱ مگاوات برسد خاموشی 

گريزناپذير خواهد بود.
خاطرنشان  گلستان  برق  نيروی  توزيع  شركت  مديرعامل 
كرد: نياز مصرفی در كردكوی ۶0 مگاوات بوده كه با درنظر 
گرفتن رشد 8 درصدی به ۶5 مگاوات افزايش می يابد و برای 

جلوگيری از خاموشی بايد ۷ مگاوات صرفه جويی كنيم.

مديركل حمل و نقل و پايانه های استان از حجم 
تردد وسايل نقليه درمحورهاي مواصالتي 

هرمزگان در مرداد ماه1395 خبر داد 
روابط  به گزارش  بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز- 
استان هرمزگان  وپايانه هاي  ونقل  اداره كل حمل  عمومي 
تعداد  حدودا  ماه  مرداد  در  گفت:  مجرد  عليرضا  مهندس 
۷8۶084۶ تردد در محورهاي مواصالتي استان صورت گرفته 
كه 3۱ درصد از كل ترددها مربوط به وسايل نقليه سنگين 
بوده كه بيشترين حجم تردد در محور بندر شهيد رجايي به 
بندرعباس با 33۶23۱ وسيله نقليه، بيشترين تردد وسايل 

نقليه سنگين را داشته است.
مهندس مجرد افزود: متوسط نرخ جريان ترافيک در سطح 
راههاي مواصالتي استان معادل ۱۷5 وسيله نقليه در ساعت 
بوده، ضمن اينكه بيشترين نرخ اين جريان ترافيكي مربوط به 
بندرشهيد رجائي - بندرعباس با نرخ جريان تردد 985 وسيله 

نقليه در ساعت بوده است. 
مهندس مجرد سرعت متوسط تردد در شبكه راههاي داراي 
تردد شمار استان در مدت مذكور را ۷۱ كيلومتر در ساعت 
عنوان كرد و افزود: بيشترين سرعت متوسط در اين مدت 
۱0۱ كيلومتر درساعت مربوط به محور بندرلنگه - سه راهي 

چارک بوده است. 
وي خاطر نشان كرد: كمترين نرخ جريان ترافيک در اين ايام 
با ۷ تردد وسيله نقليه در ساعت مربوط به محور سه راهي 
چارک-بندرلنگه بوده و گفتني است كه 8 درصد وسايل نقليه 
دو  بين  مجاز  طولي  فاصله  استان  مواصالتي  محورهاي  در 
خودرو را رعايت نكرده اند و بيشترين تخلف عدم رعايت فاصله 
طولي مجاز مربوط به محور بندرشهيد رجائي-بندرعباس با 

۱205۱8 وسيله نقليه به ثبت رسيده است.
قابل ذكر است از مجموع كل تردد ۱3 درصد وسايل نقليه در 
محورهاي مواصالتي استان سرعت مجاز را رعايت نكرده اند 
و بيشترين تخلف عدم رعايت سرعت مجاز مربوط به محور 
دشت امام- فين با ۱05903 وسيله نقليه به ثبت رسيده است.

تاكيد  با  استان هرمزگان  وپايانه هاي  ونقل  مديركل حمل 
شمار  تردد  هاي  دوربين  استان  محورهاي  درتمام  براينكه 
وكنترل سرعت اين اداره كل درطول شبانه روز برتردد وفعاليت 
رانندگان نظارت مي كنند بيان داشت: اطالعات متخلفين 
سرعت غيرمجاز بصورت آنالين ومستقيم جهت اعمال قانون 

به پليس راهور ارسال مي گردد.

خاموشی های گسترده برق ناشی از سيل و 
توفان در گلستان مهار شد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی 
شركت توزيع نيروی برق استان گلستان، مهندس نصيری با 
اشاره به بارش شديد باران و وقوع سيل و توفان كه موجب 
قطعی برق در استان گلستان شده بود در خصوص آخرين 
وضعيت شبكه های توزيع برق استان گلستان اظهار داشت: 
كتول،  آباد  علی  گرگان،  در شهرهای  ها  بيشترين خسارت 
بندرگز، مينودشت، راميان و گنبد بوده است كه در گرگان 
تعداد خاموشی ها بيشتر بوده است.وی ادامه داد: بارش شديد 
باران و توفان در بعضی نقاط موجب شكسته شدن تيرهای برق، 
پارگی سيم ها و قطع برق شد كه تالش ها برای رفع خاموشی 
برق  نيروی  توزيع  دارد.مديرعامل شركت  ادامه  ها همچنان 
استان گلستان خاطرنشان ساخت نيروهای عملياتی اين شركت 
در همان ساعات اوليه در قالب 35 اكيپ فنی با مجموع 200 
نفر در اقصی نقاط استان مشغول فعاليت شدند كه با حركت 
جهادی و تالش های بی وقفه اين نيروها تمام خاموشی ها در 
حوزه بيست كيلوولت مرتفع گرديده است و خاموشی ها در 
بخش فشار ضعيف نيز احتماالً تا دو ساعت آينده كامال رفع 
خواهد شد.وی از تک مشتركانی كه با خاموشی برق مواجه 
هستند خواست با تماس با مركز فوريت های برق شهرستان 
خود با شماره ۱2۱ اين مركز را در جريان قطعی برق خود قرار 

دهند تا در اسرع وقت برق اين عزيزان نيز وصل گردد.

افتتاحيه سامانه يكپارچه مديريت امالک 
كشور)سيماک ( در استان گيالن

امالک  يكپارچه  مديريت  سامانه  نوبری-  مهناز  رشت- 
كشور )سيماک ( با حضور باقری منش مدير كل پست استان 
گيالن، جمعی از مديران و مسئولين استان و شهرستانها در 
روستای پيربازار از توابع شهرستان رشت بطور رسمی افتتاح 
گرديد. اين مراسم در بعداز ظهر روز دوشنبه پانزدهم شهريور 
ماه سال جاری در محل دهستان پيربازار از توابع شهرستان 
رشت برگزار گرديد وجمعی از مسئولين و مديران سازمانها از 
جمله شعبان پور، معاون امور عمرانی استانداری، توكلی مدير 
كل ارتباطات و فناوری اطالعات استان، خاور مدير كل امور 
روستايی استانداری، معاونين فرماندار، مديران بنياد مسكن 
انقالب اسالمی استان، بخشداران، دهياران و جمعی از روسای 
ادارات ستادی پست گيالن و همكاران پست گيالن و ساير 
ادارات نيز بعنوان مدعوين در اين مراسم حضور داشتند. در اين 
مراسم پس از تالوت كالم اهلل مجيد توسط محبوب، همكار 
پست استان گيالن، باقری منش، مدير كل پست استان گيالن 
به ايراد سخنرانی پرداخت. باقری منش،ضمن خوش آمدگويی 
به كليه مدعوين در خصوص مزايا و اهميت طرح مذكور، عنوان 
داشت: در راستای آئين نامه دولت الكترونيک و ارائه سرويس به 
روستاييان گرامی و با توكل بر خداوند منان و همكاری مديران 
محترم در دستگاه های مختلف در استان و حمايت بی دريغ 
معاون محترم امور عمرانی استانداری گيالن و سازمانهای ديگر 
از جمله بنياد مسكن انقالب اسالمی و ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان گيالن بطور رسمی افتتاحيه سامانه سيستم 
در 30  همزمان  )سيماک(  كشور  امالک  يكپارچه  مديريت 
روستای منتخب شهرستان رشت در روستای پيربازار را آغاز 
می كنيم و اميدواريم كه بستری برای تحقق آرمان های نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ايران و بالطبع دولت تدبير و اميد 
باشد. شعبانپور معاون امور عمرانی استاندار نيز در اين مراسم 
ضمن تشكر از مدير كل پست استان گيالن از زحمات و تالش 
همه دست اندر كاران اين طرح خصوصا" پست گيالن تقدير 
و تشكر نمود. ايشان نيز در مزايای اين طرح به مكانيزه شدن 
فرايند های ارائه خدمات در بستر دولت الكترونيک اشاره نمود 
كه شركت ملی پست از طريق شهرداری ها و دهياری ها می 
تواند خدمات ارزشمندی را به مردم ارائه نمايد. شعبان پور در 
ادامه به بستر ايجاد شده بين دستگاهها و ايجاد سرويس تبادل 
اطالعات نيز اشاره نمود و از همه مديران حاضر در اين مراسم 
و تالشگران اين عرصه تقدير و تشكر نمود. گفتنی است پروژه 
سيماک يک زير ساخت نرم افزاری تحت وب و چند منظوره 
می باشد كه به كليه دستگاه های ذی ربط امالک اجازه می دهد 
تا فرآيند های كاری خود را به صورت يكپارچه و الكترونيكی 
بصورت يک بانک اطالعاتی جامع به انجام رسانيده و از اين 
بستر بالطبع مردم از مراجعه حضوری به ادارات بی نياز خواهند 

گرديد. 

انتصاب در منطقه ويژه 
اقتصادی پارس

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- رئيس اجرايی ستاد حفظ 
آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس منطقه ويژه اقتصادی انرژی 
پارس منصوب شد.طی حكمی از سوی محمد ناصری رئيس 
روابط عمومی شركت ملی نفت ايران،رئيس اجرايی ستاد حفظ 
آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس منطقه ويژه اقتصادی انرژی 

پارس منصوب شد.در متن حكم آمده است: 
باسمه تعالی

جناب آقای بنوی
رئيس محترم روابط عمومی منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس

نظر به ضرور و اهميت حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس 
و ارائه تصوير گويا ، ماندگار و جذاب از صحنه های ايثار، رشادت 
و فداكاری كاركنان صنعت نفت كشور و لزوم تالش همه جانبه 
برای انتقال دانش تجارب و اندوخته های 8 سال مقاومت و 
خالقيت به نسل های امروز و فردا با توجه به حكم وزير نفت 
برای مديركل روابط عمومی وزارت نفت و حكم ايشان برای 
اينجانب، به موجب اين حكم به عنوان رئيس اجرايی ستاد 
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس منطقه ويژه اقتصادی 

انرژی پارس منصوب می شويد.
انتظار دارد با همكاری و همياری مديران و كاركنان خدوم آن 

شركت نسبت به انجام امور زير اهتمام ورزيد؛
۱. برنامه ريزی و اقدام در زمينه تدوين تاريخ شفاهی نفت 
در قالب گفتگو با مديران پيش كسوت صنعت نفت،كاركنان 
ايثارگر خالق و همه كسانی كه خاطرات و گفتنی های شيرين 

و تاثيرگذار از آن ايام با شكوه به ياد دارند.
2. همكاری در تامين محتوای مورد نياز پايگاه اينترنتی دفاع 
مقدس صنعت نفت شامل: ارائه ميزان نقش آفرينی، و عملكرد 
شركت های درگير جنگ به تفكيک آمار حوادث و تاسيسات 
آسيب ديده، اسامی مديران خالق و موثر و ايثارگر و شاخص، 
جمع آوری اسناد كتبی، حجمی، منابع و ثبت آثار غيرمنقول 

به عنوان سند تاريخی.
3. آماده سازی توليدات فرهنگی مرتبط از جمله محصوالت 
و آثار ادبی، هنری و رسانه ای ملهم از فرهنگ دفاع مقدس با 

هماهنگی ستاد مركزی.
4. ايجاد فضای خاطره ساز در برخی از محوطه های عمومی 

صنعت نفت با الهام از الگوهای دفاع مقدس.
5. همكاری با ستاد مركزی در آموزش و تربيت راويان جوان 

دفاع مقدس صنعت نفت.
مرتبط  نشست های  و  ها  همايش  برگزاری  در  همكاری   .۶
دائمی،  نمايشگاه های  برگزاری  و  مقدس  دفاع  ارزش های  با 
موضوعی و مناسبتی. توفيق و سربلندی جناب عالی را در 

انجام وظايف محوله از خداوند منان خواستارم.
 محمد ناصری
رئيس روابط عمومی
و رئيس ستاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

اروميه - خبرنگار فرصت امروز- مجرد مدير منطقه اروميه به سهم 40 
درصدی مصرف انرژی در ساختمانهای مسكونی، اداری و تجاری اشاره كرد 
و گفت در حال حاضر براساس ترازنامه انرژی سابا سهم حمل و نقل 28 
درصد، كشاورزی 4 درصد و صنعت 28 درصد می باشد. سمينار يک روزه 
راهكارهای مديريت انرژی در ساختمان های دولتی با حضور بالغ بر ۱۱0 
نفر از نمايندگان دستگاه های اجرايی استان آذربايجان غربی به ميزبانی 
شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اروميه ۱5 شهريور ماه 95 
برگزار شد. به گزارش پايگاه اطالع رسانی شركت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اروميه در اين سمينار كه در دو بخش برگزار شد بخش اول آن 
توسط رعنا خدايی كارشناس ارشد بهينه سازی مصرف سوخت شركت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه اروميه پيرامون راهكارهای عملی مديريت 
انرژی در ساختمانها و نحوه محاسبه برچسب انرژی در ساختمانهای دولتی 
و خصوصی ارائه گرديد و بخش دوم آن نيز توسط پروفسور جعفر محمودی 

از اساتيد برجسته دانشگاه استونكر نروژ پيرامون مباحث علمی و كاربردی 
مبانی مميزی انرژی در ساختمان، مبانی مميزی انرژی تجهيزات الكتريكی، 
روشنايی و سيستم های حرارتی و برودتی ساختمان ارائه گرديد بر پايه اين 
گزارش مجرد مدير منطقه اروميه گفت: مديريت مصرف انرژی در كشور ما 
از جايگاه مهمی برخوردار است و بايد فرهنگ سازی الزم در جامعه صورت 
پذيردوی ضمن اشاره به رتبه اول شدت مصرف انرژی كشور در مقايسه با 
ساير كشورها گفت: منابع انرژی های تجديد ناپذير مانند نفت و زغال سنگ 
محدود است و بايد كشور به سمت و سوی انرژی های تجديد پذير مانند باد 
و آفتاب و... حركت كند و بايد مديريت مصرف انرژی سرلوحه كليه برنامه ها 
قرار گيرد اين مقام مسئول حساسيت در مصرف انرژی را در سه محور 
اساسی نقش موقر انرژی در توسعه و رفاه اقتصادی، افزايش مصرف انرژی به 
موازات رشد در جوامع بشری و محدود بودن منابع خواند و از دستگاه های 
اجرايی خواست با برگزاری كارگاه های عملی مديريت انرژی در ساختمانها، 

فرهنگسازی الزم برای خانواده ها صورت پذيرد مجرد در ادامه به سهم 40 
درصدی مصرف انرژی در ساختمانهای مسكونی، اداری و تجاری اشاره كرد و 
گفت در حال حاضر براساس ترازنامه انرژی سابا سهم حمل و نقل 28 درصد، 

كشاورزی 4 درصد و صنعت 28 درصد می باشد. 

به منظور مديريت مصرف انرژی در آذربايجان غربی

سمینار راهکارهای مدیریت انرژی در ساختمان های دولتی برگزار شد

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- معاون خدمات 
استان  فاضالب  و  آب  شركت  درآمد  و  مشتركين 
اصفهان از اجرای مرحله دوم طرح ساماندهي لباس 
اصفهان  استان  آبفاي  كنتور  قرائت  ماموران  فرم 
خبرداد. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، رضا رضايی 
ضمن اعالم اين خبر گفت: در اين مرحله كه از ابتداي 
ماموران  همه  است  شده  آغاز  جاري  ماه  شهريور 
اشتراک بند، ارزياب و وصول مطالبات شركت آب 
و فاضالب استان اصفهان موظف به پوشيدن لباس 
متحد الشكل هستند. وی ادامه داد: از بهمن ماه سال 
۱394 نيز ماموران قرائت كنتور اين شركت با هدف 

آراستگي و جلوگيري از هرگونه سوء استفاده توسط 
افراد خاطي و سودجو موظف به استفاده از لباس هاي 
هماهنگ شدند. معاون خدمات مشتركين و درآمد 
آبفا استان اصفهان افزود: بر همين اساس از اين پس 
همه ماموران شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
واحد  يا  و  منازل  به  استان  در سطح 93 شهر  كه 
اداري و خدماتي شهروندان مراجعه  هاي تجار ي، 
مي كنند، موظف هستند از لباس هاي يک شكل 
شامل پيراهن آبي، شلوار طوسي و جليقه كرم رنگ 
منقوش به نماد )آرم( شركت استفاده نمايند. وی بيان 
داشت: ماموران ارزياب، وصول مطالبات و قطع و وصل 

انشعاب آب و فاضالب استان اصفهان موظف به همراه 
اتيكت  نصب  و  دار  عكس  شناسايي  كارت  داشتن 
مشخصات بر روي سينه خود هستند تا شهروندان 
بتوانند از طريق تماس تلفني با سامانه۱22 و ارائه 
كد چهار رقمي درج شده بر روي اتيكت، از هويت 
مامور شركت مطمئن شوند. رضايی گفت: بنابر اعالم 
مسئوالن فرماندهي انتظامي اصفهان از زمان اجراي 
استان  آبفاي  ماموران  فرم  لباس  ساماندهي  طرح 
اصفهان، سوء استفاده هايي كه با نام مامور شركت 
فرصت  افراد  توسط  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب 

طلب انجام مي شد به صفر رسيده است.

آغاز اجراي مرحله دوم طرح ساماندهي ماموران قرائت کنتور آبفاي استان اصفهان

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- در هفته دولت دو پروژه مديريت شهری 
توسط شهرداری بندر بوشهر افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری 
بندر بوشهر،در اين مراسم پارک جفره عليباش و گذر خيابان دريابانی واقع 
در صلح آباد به مرحله بهره برداری رسيد. فرماندار بوشهر گفت: به مناسبت 
هفته دولت 2 پروژه كه دوستان ما در شهرداری متولی آن بوده اند را افتتاح 
كرديم. جمشيدی افزود:تامين اعتبار و اجرای پارک جفره عليباش به عهده 
شهرداری بوده است كه با اجرای اين پروژه محيط مناسبی برای شهروندان 
فراهم گرديده است فرماندار شهرستان بوشهر خاطر نشان كرد اجرای گذر 
دريابانی واقع در صلح آباد كه با توجه به درخواست های متعدد دريابانی و 
اهالی محل بخاطر وضعيت نابسامان موجود و با توجه به عدم تخصيص 
به موقع اعتبارات،خوشبختانه به خوبی توسط شهرداری بندر بوشهر به 
اتمام رسيد. شهردار بوشهر: اميدوارم شاهد حمايتهای دولت از پروژه های 
شهرداری باشيم  در پايان مراسم غالمعلی ميگلی نژاد شهردار بوشهر ضمن 
تشكر از فرماندار،معاونين و بخشداران و مديران برای حضور در اين مراسم 

ابراز اميدواری كرد كه هميشه شاهد حمايت های دولت در خصوص اجرای 
پروژه های شهری و شهرداری باشيم. شهردار بوشهر با بيان اين مطلب كه 
گذر خيابان دريابانی با اعتباری بالغ بر دو ميليارد و پانصد ميليون ريال از 
محل اعتبارات استانی به اجرا درآمده است افزود: در اين پروژه كانال و كانيو 
به طول 800 متر و زيرسازی و روكش آسفالت به مساحت4400 متر با هدف 
بهبود در عبور و مرور و زيبا سازی محله به اجرا درآمده است. ميگلی نژاد 
همچنين پارک جفره عليباش را از پاركهای كامل شهر بوشهر دانست و اظهار 
داشت: اين پارک با اعتباری بالغ بر 5 ميليارد ريال و مساحت تقريبی يک 
هكتار همراه با فضای سبز،موزاييک فرش، وسايل بازی كودكان و 4 چشمه 
سرويس بهداشتی با هدف ايجاد شادابی و تقويت فضای سبز شهری مورد 
بهره برداری قرار گرفته است. شهردار بوشهر با اشاره به نامگذاری اين پارک 
به نام جفره عليباش اعالم كرد: همانگونه كه قبال اعالم شده بود پارک های 
محله ای را به نام نام های قديمی كه يادآور گذشته بوشهر باشد نامگذاری 
خواهيم كرد كه اين پارک جفره عليباش نيز به نام محل قديمی خودش 

گذاشته شد و خوشبختانه مورد استقبال و توجه شهروندان واقع شد. شهردار 
بندر بوشهر گفت: تشكر و قدردانی ويژه از صدا و سيما،رسانه ها و مطبوعات 
داريم كه هميشه در سرما و گرما در كنار مسؤلين هستند و انعكاس اخبار 

را به خوبی انجام می دهند.

با حضور شهردار بوشهر،فرماندار شهرستان بوشهر،معاونان و مسئوالن شهری صورت گرفت
افتتاح 2 پروژه شهرداری بوشهر در هفته دولت 

سرپرست  امروز-  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
بر  تاكيد  ضمن  هرمزگان  استانداري  عمراني  معاونت 
اينكه احداث هر نوع سازه دريايي در داخل دريا بايد 
با مجوز سازمان بنادر صورت گيرد، گفت: در سازه های 
ساحلي نيز دستگاه ها با استعالم از اين سازمان تخصصی 
مي توانند ارائه خدمات داشته باشند. به گزارش واحد 
و  بنادر  كل  اداره  عمومی  روابط  اخبار  و  اطالعات 
دريانوردی هرمزگان، "مسعود دالمن" در نشست كميته 

تخصصی ساماندهي و مديريت سواحل، بنادر و جزاير 
استان هرمزگان، توسعه اين استان را مبتنی بر توسعه 
دريامحور دانست و عنوان كرد: هرمزگان استاني ساحلي 
و داراي شرايط ويژه اي است و براي حفظ و بهره برداري 
بهتر سواحل طبق قوانين موجود هر كدام از بخش هاي 
دولتي، متولي يک قسمت از ساحل و دريا هستند كه در 
حيطه تخصصي خود نظارت و يا مجوز صادر می كنند. 
وي ادامه داد: رجوع به قوانين كمک مي كند تا ابهامات 
موجود، رفع و حيطه وظايف هر كدام از دستگاه ها در 
حوزه ساحل مشخص شود. سرپرست معاونت عمراني 
استانداري هرمزگان سواحل را ثروت ملي دانست و افزود: 
شرايط و نوع استفاده از ساحل اهميت زيادي دارد و 
تصميم گيري در مورد سواحل نيز از حساسيت خاصي 
برخوردار است و ممكن است با موارد بيت المال و حقوق 
باشد. دالمن تصريح كرد: كميته  افراد تعارض داشته 
زيرمجموعه  سواحل  مديريت  و  ساماندهي  تخصصي 

كارويژه مرز شوراي امنيت كشور است كه تصميمات 
آن در حيطه كار و وظايف دستگاه هاي اجرايي عضو 
است. وي با بيان اينكه در حريم ۶0 متري دريا هرگونه 
ساخت و ساز بدون مجوز ممنوع است، اظهار داشت: 
مالكيت خصوصي در اين حريم ممنوع است و ساخت 
و ساز در اين محدوده تنها در صورت تشخيص مراجع 
ذی صالح مي تواند با كاربری عمومي و تفريحي انجام 
هرمزگان  استانداري  عمراني  معاونت  سرپرست  شود. 
خاطرنشان كرد: احداث هر نوع سازه دريايي در داخل 
دريا بايد با مجوز سازمان بنادر و دريانوردي باشد و در 
بحث سازه های ساحلي واقع شده در حريم ۶0 متری 
نيز دستگاه ها با استعالم از سازمان بنادر و دريانوردي، 
مي توانند ارائه خدمات داشته باشند. الزم به ذكر است، 
و  ساماندهی  تخصصی  كميته  دبير  ايدنی"  "ابراهيم 
مديريت سواحل، بنادر و جزاير استان هرمزگان نيز در 
همين رابطه بيان كرد: سازمان بنادر متولی نظارت و 

صدور مجوز برای سازه هايی است كه از خط مرز دريا به 
داخل آب ساخته می شوند و در بحث حريم ۶0 متری، 
تكليف قانونی ندارد. مديركل بنادر و دريانوردی هرمزگان 
اراضی ساحلی را شامل محدوده ای دانست كه از آخرين 
خشكی  داخل  به  متر  و 2000  شروع  دريا  مد  خط 
گسترده می شود، افزود: حد فاصل آخرين نقطه مد تا 
داخل اراضی خشكی ساحلی بر اساس قانون، حريم ۶0 
متری دريا محسوب می شود كه تحت حاكميت دولت با 
اخد مجوز از منابع طبيعی)در محدوه خارج از شهرها( و 
مسكن و شهرسازی در داخل شهرهاست. ايدنی هدف از 
شناسنامه دار كردن و صدور مجوز برای سازهای دريايی 
را تسهيل امور و كمک به سرمايه گذاران دانست و تأكيد 
كرد: سازمان بنادر در اين رابطه به هيچ وجه مانع كار 
نيست ولی تكاليف قانونی اين سازمان را ملزم كرده تا به 
عنوان مرجع دريايی كشور بر وضعيت سازه های احداث 

شده در حريم دريا به لحاظ تخصصی نظارت كند. 

آذربايجان  اسالمي  انقالب  مسكن  بنياد  مديركل  اسد فالح-  تبريز - 
شرقي با اشاره به اينكه بنياد مسكن يكي از بازوهاي پرتوان دولت درتوسعه 
وآباداني روستاها است، اظهار داشت: خدمات ارزنده بنياد مسكن درروستاها 
بركسي پوشيده نيست و اين خدمات شايسته را مي توان به خوبي و به 
عينه درروستاها مشاهده كرد. به گزارش خبرنگار ما در تبريز، مهندس 
حافظ باباپور لزوم توجه ويژه مديران استان براي حل مشكالت روستاها را 
يادآورشد و افزود: توجه به روستاها دربخش هاي مختلف گردشگري، توسعه 
وعمران و آباداني، بخش هاي مختلف كشاورزي و....فرصت ايجاد اشتغال 
براي جوانان را در پي دارد اما متاسفانه احساس مي شود به دليل نبود شايد 
امكانات اقتصادي و برنامه ريزي نامناسب، كم توجهي به فرصت هاي شغلي 
درروستاها، ضربه هاي زيادي را درامر اشتغال زايي بوجود آورد. وي درادامه 
سخنان خود با بيان مطالبي درمورد اهداف تاسيس بنياد مسكن و مسئوليت 

افرادي كه در اين نهاد انقالبي كارمي كنند، اظهار كرد: اين نهاد انقالبي از 
ابتداي تاسيس تاكنون خدمات ارزشمندي در زمينه خانه دار شده اقشار 
ضعيف و مستضعف، عمران و پيشرفت روستاها و همچنين مقاوم سازي 
واحدهاي مسكوني و منازل روستاييان انجام داده است و چون اين نهاد بنام 
معمار كبير انقالب حضرت امام خميني)ره( و به فرمان ايشان تاسيس شده 
است لذا كساني كه در اين نهاد مسئوليتي را برعهده مي گيرند، بايد خالصانه 
و بي منت به اقشار ضعيف جامعه كمک كرده و با جديت در امر كمک به 
محرومين گام بردارند. مديركل بنياد مسكن استان ابراز اميدواري كرد كه 
دربحث توسعه روستاها، برنامه ريزي هاي مدون و خوبي كه با مسئولين 
استان و كارشناسان انجام داده ايم، به حول و قوه الهي طي ۱0 سال آينده 
اكثريت روستاهاي استان از نعمت اجراي طرح هادي و مقاوم سازي مسكن 
روستايي بهره مند خواهند شد. مهندس حافظ باباپور خاطرنشان كرد: تعامل 

بنياد مسكن و همچنين مشاركت  با  و همراهي فرمانداران و بخشداران 
دهياران و اهالي روستاها از مهم ترين مالک ها براي اجراي طرح هادي 
و مقاوم سازي اماكن مسكوني در روستاها است. وي درپايان ضمن تشكر 
از همه دستگاه هاي اجرايي استان اضافه كرد: دستگاه هاي خدمات رسان 
بايستي هرگونه عمليات درروستاها را با بنياد مسكن هماهنگ نمايند تا از 

هرگونه موازي كاري و اسراف بيت المال جلوگيري گردد.

گاز  شركت  امروز-  فرصت  خبرنگار   - كرمان 
استان كرمان با حمايت های شركت ملی گاز ايران 
از مناطق  بسياری  به  با گازرسانی  اخير  در دوسال 
محروم در راستای توسعه استان و رفاه حال مردم 
اجرای  جهت  در  مهم  اين  انجام  كه  برداشته  گام 
است.   ۱404 انداز  چشم  سند  در  رهبری  مطالبه 
ابراهيمی نماينده مردم كرمان و راور در  دكتر پور 
مجلس شورای اسالمی در ادامه بازديد از نمايشگاه 

دستاوردهای هفته دولت گفت، دولت يازدهم توجه 
جدی به رفع محروميت از روستاها داشته كه نمونه 
بارز آن گازرسانی به آن ها است بطوری كه يكی از 
مطالبات مردم در تمامی استان استفاده از سوخت 
پاک گاز است، وی افزود: در خصوص گازرسانی به 
روستاهای استان كرمان تاكنون پيگيری های بسياری 
صورت گرفته و اقدامات صورت گرفته درخور تقدير 
و تشكر است به طوری كه در حال حاضر مردم ۷42 

روستا و 45 شهر در اين استان از نعمت گاز طبيعی 
بهره مند هستند. اين نماينده مردم در مجلس، با 
اشاره به باال بودن سطح رضايتمندی روستاييان در 
خصوص تحقق مطالبه خود از دولت، افزود: گازرسانی 
به روستاها از جمله مطالبات جامه عمل پوشيده شده 
مردم است و از مدير عامل و مجموعه شركت گاز 

استان كرمان قدردانی می نمايم. 
روابط عمومی شركت گاز استان كرمان

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز - مدير عامل شركت آب و فاضالب 
استان بوشهر گفت: طرح نوسازي و اصالح شبكه آبرساني شهرهاي 
استان بوشهر در اولويت قرار دارد كه براي تحقق اين مهم امسال 
۱30 ميليارد ريال اعتبار مصوب شده است. به گزارش روابط عمومي 
و آموزش همگاني شركت آب و فاضالب استان بوشهر، كيقباد ياكيده 
با قدرداني از مشاركت مشتركين آب استان بوشهر در مديريت مصرف 
آب اظهار داشت: با توجه به بحران كم آبي، مردم استان بوشهر در 
مصرف بهينه و مديريت مصرف با شركت آب و فاضالب مشاركت 
داشته اند كه الزم است اين فرهنگ در مصرف اين ماده حياتي و مهم 
ادامه داشته باشد. وي با بيان اينكه روزانه 2۶۶ هزار متر مكعب آب به 
شبكه هاي آبرساني استان بوشهر منتقل مي شود خاطر نشان كرد: از 
اين ميزان آب 200 هزار متر مكعب آن در شبكه هاي آبرساني شهري 

توزيع و ما بقي به شبكه آبرساني روستايي و انشعابات صنعتي بين 
شهري اختصاص مي يابد. مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 

بوشهر با اشاره به اينكه يكي از راه هاي پيشگيري از هدر رفت آب 
اجراي طرح هاي بازسازي و نوسازي شبكه است افزود: ميزان هدر رفت 
آب از شبكه هاي آبرساني شهرهاي استان بوشهر حدود 20 درصد است 
كه براي تسريع در اصالح اين شبكه ها طرح مشاركت بخش خصوصي 
براي  يافته  اختصاص  اعتبارات  به  اشاره  با  وي  است.  اجرايي شده 
نوسازي شبكه آبرساني در شهرهاي استان بوشهر تصريح كرد: براي 
اصالح شبكه آبرساني شهرهاي استان بوشهر در كميته برنامه ريزي 
شهرستان ها ۱30 ميليارد ريال اعتبار مصوب شده است. مديرعامل 
شركت آب و فاضالب استان بوشهر با بيان اينكه بيش از يک هزار 
كيلومتر شبكه آبرساني شهرهاي استان بوشهر نياز به اصالح دارد 
گفت: امسال ۶0 كيلومتر از شبكه آبرساني براي نوسازي در دستور 

كار مديران آبفاي شهرها قرار دارد.

سرپرست معاونت عمراني استاندار هرمزگان تاكيد كرد
ارائه خدمات به سازه های دريايي - ساحلی در گرو مجوز و استعالم از سازمان بنادر 

مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي آذربايجان شرقي:
بنياد مسكن بازوي پرتوان دولت درمناطق روستايي است

قدردانی نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی از عملكرد شرکت گاز استان کرمان 

۳۰ ميليارد ريال براي اجراي نوسازي شبكه آبرساني شهرهاي استان بوشهر تخصيص يافت

از خادمان و فعاالن عرصه  آيين تجليل  تبريز - ماهان فالح- 
ازدواج آذربايجان شرقی برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در تبريز، 
در اين آيين از چهار دستگاه اجرايی برتر در حوزه ازدواج، دوازده نفر 
فعال در اين حوزه و يک زوج با مهريه ۱4 سكه تجليل شد. در اين 
راستا از كميته امداد امام خمينی)ره( به عنوان دستگاه برتر در حوزه 
توانمندسازی زوجين، مركز بهداشت استان به عنوان دستگاه برتر 
آموزشی، صدا و سيمای استان به عنوان دستگاه برتر در حوزه آگاهی 
و اطالع رسانی و شهرداری تبريز به عنوان دستگاه برتر در حوزه 
خدمت رسانی تجليل شد. همچنين از محدثه سادات صفوی همسر 
شهيد مدافع حرم حاج صادق عدالت اكبری و كبری حسين زاده سيد 
همسر فداكار و محترم جانباز ۷0 درصد حاج خسرو سليمی نيا 

تجليل به عمل آمد. 
در ادامه از فرخنده تير سخن فعال در حوزه راديو، علی بصيری فعال 
در حوزه سيما، حجت االسالم حميد محمودی در حوزه سازمان های 

مردم نهاد در زمينه ازدواج، وحيد رحمانی علمداری مدرس برتر، 
طيبه احمد فام خير در حوزه جهيزيه، سعيد محمدی كارشناس 
فعال در حوزه ازدواج، حسن سعيدی اصل بانک عامل فعال در اعطای 
وام ازدواج، اسد فالح روزنامه نگار فعال در حوزه ازدواج، انور زرين قلم 

كانون فعال در زمينه ازدواج و مسعودی فر فرد تاثير گذار در حوزه 
قضايی و دادگستری تجليل به عمل آمد. از محمد رضا منافی پور و 
زهرا نوائی سفيدی نيز در اين مراسم به عنوان زوج با مهريه ۱4 سكه 

تجليل به عمل آمد.

آیین تجلیل از خادمان و فعاالن عرصه ازدواج آذربایجان شرقی برگزار شد
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