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دادستان کل کشور در دیدار با همتای مالزیایی: 

رسیدگی به دعاوی در ایران بدون هیچ گونه 
وابستگی و تأثیرگذاری انجام می شود
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مع��اون فن��ی و نگه��داری اداره کل بنادر و 
دریانوردی اس��تان بوشهر از ارتقای پوشش 
رادیویی آبهای اس��تان خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی، مس��عود قاس��میان، معاون 
فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی 

اس��تان بوش��هر، در این ب��اره گفت: در راس��تای اهداف س��ازمانی و 
 IMO دستیابی به س��طوح باالتر ایمنی دریانوردی مبتنی بر الزامات
و کنوانس��یونهای SAR و SOLAS در خص��وص برقراری ارتباطات 
رادیویی مناس��ب و پایدار، نقاط کور رادیویی محدوده آب های ساحلی 
و دریایی اس��تان بوشهر طی چندین فاز شناسایی و به منظور رفع در 
دستور کار این اداره کل قرار گرفت. قاسمیان افزود: از مهمترین مزایای 
این سامانه بر خالف سیستم های تکرار کننده مرسوم می توان به قابلیت 
بکارگیری آن در کلیه کانال های باند فرکانسی VHF دریایی و قابلیت 
ش��بکه پذیری تجهیزات اش��اره کرد بگونه ای که تمامی سامانه های 
مش��ابه در یک ش��بکه واحد گس��ترده، توانایی مانیتورینگ یکدیگر و 
استفاده از خطوط و ظرفیت های همدیگر را دارا می باشند. وی اضافه 
کرد: از دیگر ویژگی های این سامانه می توان به امکان پشتیبانی از انواع 

رمز کننده های صوت و دیتا، قابلیت گسترش منعطف شبکه و ...

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از ثبت 
رقم بیش از 42 میلیون تن عملیات تخلیه 
و بارگی��ری ان��واع کاال و افزایش صادرات 
مواد غیر نفت��ی در کارنامه عملیاتی بنادر 

تجاری این اس��تان طی پنج ماهه نخس��ت 
س��ال جاری خبر داد. به گ��زارش خبرنگار واحد اطالع��ات و اخبار 
روابط عمومی اداره کل بن��ادر و دریانوردی هرمزگان، ابراهیم ایدنی 
ضمن ارائه گزارش��ی از عملکرد مجموعه کل بنادر اس��تان هرمزگان 
از آغاز س��ال 95 تا ابتدای ش��هریورماه جاری، اظهار داشت: طی این 
م��دت، در مجموع 42 میلیون و 152 هزار و 824 تن کاالی نفتی و 
غیر نفتی در بنادر این اس��تان با رشد 22 درصدی تخلیه و بارگیری 
ش��د. وی اف��زود: از مجموع عملیات انجام ش��ده در ای��ن بنادر، 26 
میلی��ون و 198 هزار و 482تن مربوط ب��ه کاالهای غیر نفتی و 15 
میلی��ون و 954 ه��زار و 342 تن اختصاص به کااله��ای نفتی دارد.
نفت��ی فرآورده ه��ای  ص��ادرات  درص��دی   57 رش��د 

عال��ی ترین مقام حوزه دریایی و بندری اس��تان هرمزگان حجم کل 
کاالهای صادر شده در بخش نفتی طی پنج ماهه سال 95 را...

 تخلیه و بارگیری بیش 
از 42 میلیون تن کاال در 

بنادر تجاری هرمزگان

ارتقاء پوشش رادیویی 
آبهای استان بوشهر
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ــتان كل كشور در ديدار با همتاى مالزيايى خود در تهران تأكيد  دادس
ــتقالل قوا در ايران رسيدگى به شكايات و دعاوى بدون  كرد: به دليل اس

هيچگونه اعمال نظر، وابستگى و تأثير گذارى صورت مى گيرد. 
ــالم و المسلمين محمد جعفر منتظرى در ديدار داتوسرى  حجت االس
حاجى محمد افندى بن على همتاى مالزيايى خود در تهران با بيان اينكه 
ــكيل شده است، افزود: در ايران  ــتگاه قضايى ايران از چند بخش تش دس

تحقيقات مقدماتى در دادسراها و محاكمه در دادگاه ها انجام مى گيرد. 
ــهروندان در كشور خاطر نشان  وى با تأكيد بر رعايت حقوق عمومى ش
ــود مانند منابع و  ــوق عمومى تلقى ش ــر آنچه كه مربوط به حق ــرد: ه ك
ــتان ورود پيدا مى كند. دادستان كل كشور اظهار داشت:  جنگل ها، دادس
ــور از  ــدوى، تجديد نظر، كيفرى و محاكم ديوان عالى كش ــاى ب دادگاه ه

جمله محاكم رسيدگى كننده در دستگاه قضايى در ايران است. 
ــاره به برخى سازمان هاى تحت پوشش قوه قضاييه نيز گفت:  وى با اش
ــكى قانونى، زندان ها و ثبت اسناد و امالك نيز از ديگر  ــازمان هاى پزش س

دستگاه هاى تابعه قوه قضاييه به شمار مى رود. 
داتو سرى حاجى محمد افندى بن على نيز در اين ديدار گفت: قسمتى 
ــائل مشاوره اى به رئيس جمهور و  از فعاليت هاى من در خصوص ارائه مس
ــوى  ــت كه از س ــاس احكام قضايى اس مابقى مربوط به صدور حكم براس

اينجانب صادر مى شود. 
ــى از فعاليت هاى  ــع ملى نيز بخش ــان اينكه حفاظت از مناب ــا بي وى ب
ــوى  ــت، گفت: رئيس قوه قضاييه در مالزى از س ــتان در مالزى اس دادس

پادشاه اين كشور تعيين و منصوب مى شود. 

دادستان كل كشور در ديدار با همتاى مالزيايى: 

رسيدگى به دعاوى در ايران بدون هيچگونه 
وابستگى و تأثيرگذارى انجام مى شود

براساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه، دادستان كل كشور مامور نظارت، 
ــان و كاهش جمعيت  ــاماندهى زنداني ــنامه س هماهنگى و پيگيرى بخش

كيفرى زندان ها شد. 
ــاماندهى زندانيان و كاهش جمعيت كيفرى زندان ها، روز  بخشنامه س
ــوى آيت اهللا صادق آملى الريجانى،  ــنبه، در 33 ماده و 6 تبصره از س ش

رئيس قوه قضائيه صادر شد. 
ــتورالعمل ساماندهى  ــنامه ضمن بيان دس به گزارش ايرنا، در اين بخش

زندانيان و كاهش جمعيت كيفرى زندان ها، تصريح شد كه دادستان كل 
كشور با طرح موضوع در جلسات پيش بينى شده تمهيدات الزم را جهت 

اجرايى شدن آن فراهم مى كند. 
ــارت، هماهنگى و  ــت: نظ ــنامه آمده اس ــن بخش ــاده 31 اي در م
ــتورالعمل با  ــن دس ــق مفاد اي ــراى دقي ــوص اج ــرى در خص پيگي
ــه ماه يكبار  ــد. در همين راستا هر س ــور مى باش ــتان كل كش دادس
ــه اى با عضويت معاون راهبردى، معاون اجتماعى و پيشگيرى  جلس

ــات تأمينى و تربيتى  ــازمان زندان ها و اقدام از وقوع جرم، رئيس س
ــتان انتظامى قضات،  ــس مركز آمار و فناورى اطالعات، دادس و رئي
ــتان تهران در محل  ــتان تهران و دادس ــترى اس ــس كل دادگس رئي
ــور تشكيل  ــتان كل كش ــت دادس ــور و به رياس ــتانى كل كش دادس

مى گردد. 
ــه اى  ــتان ها نيز هر ماه يك بار جلس ــن ماده مى افزايد: در مراكز اس اي
ــاى مرتبط جهت اجراى  ــترى با حضور اعض ــر نظر رئيس كل دادگس زي

دقيق اين دستورالعمل تشكيل و نسبت به گزارش ها و مشكالت مطروحه 
ــترى استان نيز موظف  تصميمات الزم اتخاذ مى گردد. رئيس كل دادگس
ــه و تصميمات مزبور را به دادستان  ــت هر سه ماه يكبار گزارش جلس اس

كل كشور ارائه نمايد. 
ــوه اجراى  ــاه يك بار نح ــش م ــور هر ش ــتان كل كش همچنين دادس
ــتان هايى كه  ــوه قضائيه گزارش و براى اس ــه رئيس ق ــتورالعمل را ب دس

عملكرد مثبت داشته اند، پيشنهاد تشويق مى دهد.

ــنامه  ــران گفت: صدور بخش ــددكاران اجتماعى اي ــن م ــس انجم رئي
ــان مى دهد  ــان و كاهش جمعيت كيفرى زندان ها نش ــاماندهى زنداني س
كه قوه قضاييه عزمش را براى رفع اين موضوع بيشتر از قبل كرده است. 
ــن مثبت خواندن  ــوى چلك در گفت وگو با ايرنا ضم ــن موس سيدحس
ــد اقدام انجام  ــه براى اين كار بايد چن ــنامه، افزود: قوه قضايي ــن بخش اي
ــت اينكه مشكل در اجراى اين بخشنامه به سيستم قضايى بر  دهد. نخس
ــت  ــنامه درس مى گردد با اين توضيح كه اگر مديران مربوط به اين بخش
ــنهاد اين  ــتين پيش ــوند، اتفاق خاصى نمى افتد، بنابر اين نخس توجيه نش
ــته و سپس درست  ــيوه نامه هايى نوش ــت كه در نخستين فرصت ش اس

اجرا شود. 
ــاى آن، افزود: همواره  ــنامه و مزيت ه وى در خصوص صدور اين بخش
ــا به عنوان يك  ــاالى افراد ورودى به زندان ه ــى به عنوان آمار ب موضوعات
ــه برابر ظرفيت زندان ها،  ــد كه س دغدغه مطرح بود و گاهى اعالم مى ش

زندانى پذيرش مى شوند. 

موسوى چلك خاطر نشان كرد: يكى از نگرانى ها اين بود كه آيا براى هر 
ــدان بروند اما باوجود همه تمهيدات، آمار ورود  موضوعى بايد افراد به زن

به زندان ها باال بود. 
وى ادامه داد: ابالغ اين بخشنامه نشان مى دهد كه قوه قضاييه عزمش 

را براى اين موضوع قوى تر از قبل كرده است. 

اجراى اين بخشنامه منوط به استفاده از ظرفيت مددكاران 
اجتماعى در سيستم قضايى است 

ــنهاد ديگر  ــددكاران اجتماعى ايران در خصوص پيش رئيس انجمن م
ــوع از ظرفيت  ــدن اين موض ــتم قضايى براى اجرايى ش نيز گفت: سيس
مددكاران اجتماعى در حوزه قضايى بيشترين بهره بردارى را داشته باشد 
ــنامه منوط به استفاده از ظرفيت مددكاران اجتماعى  و اجراى اين بخش

در سيستم قضايى است. 
ــازى  ــنامه بايد بستر س وى ادامه داد: جهت اجراى بهتر اين بخش

ــازمان هاى غير دولتى انجام شود كه در  ــتفاده از ظرفيت س براى اس
ــد در اين زمينه  ــى مى توانن ــازمان هاى غير دولت ــوارد متعددى س م

كمك كنند. 
ــنامه  ــوه قضاييه براى اجراى بهتر اين بخش ــوى چلك گفت: ق موس
ــازمان هايى كه تابعه قوه قضاييه  ــازمان هاى اجتماعى نه الزاما س با س
ــتگاه هاى ديگر نيز  ــاد و دس ــازمان ها، نه ــتند، بلكه از ظرفيت س هس

استفاده كند. 
ــنامه  ــت كه چنانچه اجراى اين بخش وى تأكيد كرد: نكته مهم اين اس
ــوراى اسالمى و  ــت با كمك مجلس ش نيازمند بازنگرى قوانين ديگر اس

دولت اين كار انجام شود. 
ــاره به اينكه اين رويكرد  رئيس انجمن مددكاران اجتماعى ايران با اش
ــت كه افراد براى هر چيزى به زندان نروند، گفت: اين اتفاق  ــت اس درس
ــنامه براى خانواده هايى كه فردى از آنان  ــت و اجراى اين بخش خوبى اس

جرمى مرتكب شده، مى تواند تأثير گذار باشد. 

وى خاطر نشان كرد: استفاده از ظرفيت مجازات هاى جايگزين مى تواند 
ــور از توانمندى كسانى كه مرتكب جرم مى شوند براى  كمك كند تا كش
ــراى اين افراد از  ــد و به جاى هزينه ب ــتفاده كن ــام برخى از امور اس انج

توانمندى هاى آنها استفاده كند. 
ــى در حوزه  ــيار خوب ــنامه بس ــنامه، بخش ــا بيان اينكه اين بخش وى ب
ــال مى كرديم  ــت كه آن را دنب ــى و زندان زدايى اس ــددكارى اجتماع م
ــنامه،  ــت: در ابتدا اجراى اين بخش ــود، گف ــون مى خواهد اجرا ش و اكن
ــات نيز در نظر  ــى اقدام ــازى برنامه ها و همچنين آسيب شناس مستند س

گرفته شود. 
ــن مددكاران  ــى بهره گيرى انجم ــى و چگونگ ــوى چلك از آمادگ موس
ــد كرد: اين  ــنامه خبر داد و تأكي ــراى اين بخش ــى ايران در اج اجتماع
بخشنامه نيازمند شيوه نامه هاى متعدد است كه يكى از اين شيوه نامه ها 
ــه اعالم آمادگى  ــت كه اين انجمن در اين زمين ــددكارى اجتماعى اس م

مى كند. 

دادستان كل كشور مامور نظارت و پيگيرى بخشنامه ساماندهى زندانيان و كاهش جمعيت كيفرى زندان ها شد

رئيس انجمن مددكاران اجتماعى ايران: 

عزم قوه قضاييه براى ساماندهى زندانيان افزايش يافته است
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خيار غبن (2)
ــن را غابن  ــال مورد غب ــن ملك و م ــه عي در موردى ك
ــد هرگاه  ــزاج با مال ديگرى تغيير داده باش از طريق امت
ــا آن جنس  بوده و اختالط آن  ــزاج با جنس، مماثل ب امت
طورى است كه قابل انفكاك نيست شخص غابن و مغبون  
ــد. هرگاه امتزاج با  ــريك در آن مال بالنسبه خواهد ش ش
ــت يا جنس ديگرى  باشد بر حكم تلف آن مال  جنس پس
ــخ  ــت وقت را غابن به مغبون در اثر فس ــت و بايد قيم اس

معامله تاديه كند. 
ــت غابن تلف شده  تلف عين مال غبنى آن هم يا در دس
ــخ  ــث در هر صورت پس از فس ــخص ثال ــت  ش يا در دس
معامله مغبون رجوع به غابن كرده  و قيمت عين تلف شده 
را دريافت مى كند و در صورت صرف مغبون در مال و رد 
ــت يا قبل از اطالع  غبن آن هم يا بعد از اطالع به غبن اس
درصورتى كه بعد از اطالع باشد حق فسخ معامله را ندارد 
ــاراليه در آن مال  و ملك به منزله رضايت  زيرا تصرفات مش
ــل از اطالع به غبن   ــت و در صورتى كه قب ــه اس او به معامل
ــرح مذكور نسبت  ــخ براى او باقى و به ش ــد حق فس باش

به موارد عمل خواهد شد. 
ــتحضار مغبون آيا  ــتفاده از خيار غبن پس از اس 5- اس

فورى است  يا نه؟ 
ــخ  ــده زيرا با تاخير در فس ــا قائل فوريت ش ــر علم اكث
ــود و در  ــليم  او به تحمل ضرر معلوم مى ش ــت و تس رضاي
ــت و  ــامحه قاعده الضرر جارى نيس ــورت تاخير و مس ص

فوريت را به سه نحو مى توان تصور كرد. 
ــت  ــى 3-فوري ــت عرف ــى 2-فوري ــت حقيق 1- فوري
ــت  ــه فوريت حقيقى متصور نيس ــيع تر از عرف  البت وس
ــرا غالبا موجب زحمت و هرج بر صاحب  خيار خواهد  زي
ــد و مالك همان فوريت عرفى است ولى فوريتى كه  ش
ــه بداند مرحوم عالمه در  ــرف  و عادت آن را قابل توج ع
ــد مالك فوريت  ــار عيب  و گفته ان ــبت به خي تذكره نس
ــب   ــن طور مثال زده اند كه هر گاه ش ــت و اي عرفى اس
ــتحضر از عيب مبيع شد (فله التاخير اال ان يصيح) مس
ــالك و نظريه جريان دارد  ــه مورد هم همان  م در نتيج
ــده تصور كرد.  هرگاه  بايد فوريت را به نحوى كه ذكر ش
ــق خيار يا جاهل به فورى بودن آن  مغبون جاهل به ح
ــتن خيار و فورى بودن  ــتحضر از داش ــد و بعدا مس باش
ــود آيا حق خيار براى او متصور است يا نه بعضى  آن ش
قائل به خيار شده اند و گفته اند كه دليل الضرر در مورد 
ــخص  ــا موقع اطالع دارد و ش ــاى حق را ت ــاى بق اقتض
ــتفاده بوده و نمى توان با جهل  جاهل عقال معذور از اس
ــا فوريت آن خيار را منتفى كرده  و بعضى  آن به حكم ي
ــل مقصر كه  ــبت به جاه ــرق بين جاهل قرار داده نس ف
ــتحضار از احكام براى  ــل و مواردى  بوده كه اس در مح
ــبت  ــت ولى نس آن ممكن بوده قائل به بقاى خيار نيس
ــده و نظريه مزبور  ــه جاهل قاصر قائل به بقاى خيار ش ب
ــمكش و ايجاد زحمت بين افراد خواهد شد  موجب  كش

ــبت به افراد مساوى  ــرع  نس و نفوذ و حجيت احكام ش
ــر يا جاهل مقصر  ــت و هرگاه فرقى بين جاهل قاص اس
ــه امور معامالت و  ــت ن تصور كنيم در امور تكليفى اس

معاوضات. 
آيا خيار غبن مختص بيع است يا ساير عقود و معاوضات 
ــده اى از علما از قبيل  ــت ع ــل اجاره  و صلح جارى اس مث
ــب جامع المقاصد و ايلضاح و غيره  قائل به حق خيار  صاح

در ساير معاوضات شده و دليل آنها عموم مدارك و قاعده 
اضرر است كه در موارد مذكور جارى است و بعضى خيار 
ــده زيرا نظر متصالحان  غبن را در صلح  به عوض قائل نش
سازش و گذشت است به عالوه جعل  خيار مخالف با اثرات 
ــود بوده و بايد اقتصار به قدر متقن كرده و قدر متيقن  عق

تصور خيار غبن درخصوص بيع است. 
ــقاط خيار را  هرگاه مغبون ضمن العقد يا بعد از عقد اس

ــد كه ميزان غبن زائد از مقدارى است  كرد بعدا معلوم ش
كه منظور داشته مثال ملك خود را به هزار تومان فروخت 
ــت از  ــور آنكه قيمت آن بيش از 1400 تومان نيس به تص
ــبت به مقدار زائد اسقاط كرده  اين جهت غبن خود را نس
ــت ملك در آن موقع بالغ بر  ــود كه كه قيم بعدا معلوم ش
ــنده خيار  ــزار تومان بوده در اين مورد آيا براى فروش 2 ه
ــه هرگاه  ميزان  ــا نه بعضى قائلند ك ــت ي غبن متصور اس

ــقاط هم كرده باشد قابل بقاست  ــد و اس غبن فاحش باش
ــتحضر از ميزان غبن خود  زيرا شخص مغبون  هرگاه مس
مى شد البته اقدام به اسقاط آن  نمى كرد و نسبت به ميزان 
ــته و به قاعده «العقود تابعه القصود» و  مزبور مقصود نداش
بعضى قائل به اسقاط خيار هستند و نظر آنها آن است كه 
شخص مغبون با علم  و اطالع حاضر براى ضرر خود شده 

و حقى براى آن متصور نيست. 

محمد اعتضاد
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عملكرد 3 ساله دولت تدبير و اميد؛ اتمام 
گازرساني به شهرها و گازرساني به 593 

روستاي گيالن
قليپور-  زینب  رشت- 
مدیرعامل  ظهیری  مهندس 
گیالن  استان  گاز  شرکت 
گفت: در هفته دولت امسال 
جمعیتي  با  روستا   200
از  خانوار  هزار   20 بر  بالغ 
شدند.  برخوردار  گاز  نعمت 

مدیرعامل شرکت گاز استان با اعالم این خبر افزود: با استقرار دولت 
تدبیر و امید، در سال 93 سه شهر باقیمانده گیالن )جیرنده، بره 
سر، ماکلوان( گازدار شدند و در 3 سال گذشته تا هفته دولت امسال 
تعداد 593 روستا با جمعیتي بالغ بر 87 هزار خانوار از نعمت گاز 
بهره مند شده اند. مهندس ظهیری اظهار داشت: دولت تدبیر و امید 
بر روند گازرساني به روستا سرعت  با اجراي پروژه هاي بند »ق« 
بخشید بنحوي که براي اجراي این پروژه ها در گیالن، خوشه هایي 
در قالب 2 فاز طراحي شد، در فاز اول 47 خوشه براي گازرساني 
به بیش از 582 روستا با 70 هزار و 345 خانوار و در فاز دوم 324 
روستا با 17 هزار خانوار طراحي شد و هم اکنون و در طي کمتر از 
3 سال ضریب بهره مندي روستایي استان از 67 درصد به 92 درصد 
رسیده است. وي بیان کرد: هم اکنون در استان گیالن 498 هزار 
خانوار شهري و 286 خانوار روستایي از نعمت گاز بهره مند هستند 
که یك سوم خانوارهاي بهره مند از گاز در بخش روستایي استان در 
سه سال فعالیت دولت تدبیر و امید محقق گردیده است. مدیرعامل 
شرکت گاز استان در پایان گفت: با برنامه ریزي بعمل آمده تا دهه 
فجر امسال تعداد 9 هزار و 51 خانوار دیگر در قالب بیش از 100 
روستاي استان از نعمت گاز بهره مند خواهند شد و درصد بهره 

مندي خانوارهاي روستایي به 95 درصد مي رسد.

جلو گيری از خاموشی های گسترده با 
اقدامات جهادی 

ایالم - خبرنگار فرصت امروز- مدیر برق شهرستان دهلران از 
اجرای طرح های جهادی برای تامین برق مطمئن وپایدار و جلوگیری 
از خاموشی های گسترده در تابستان امسال خبر داد.  مهندس علی 
اکبر آبساالن در همین باره افزود: با توجه به گرمای بی سابقه هوا 
در تابستان امسال و در نتیجه مصرف باالی مشترکین، کار گروه 
ویژه ای برای جلوگیری از بروز خاموشی های گسترده و تامین برق 
مطمئن شکل گرفت و تمام تالش همکاران مصروف این مهم شد. 
وی احداث 4750متر شبکه فشار متوسط از پست سیار تا سطح 
بحرانی،نصب 15  و  بار  فول  فیدرهای  بار  کاهش  منظور  به  شهر 
دستگاه ترانسفورماتور در نقاط مختلف شهر جهت رفع ضعف ولتاژ 
و کاهش بار ترانسفورماتورهای فول بار، جایگزینی 1400 متر شبکه 
فشار ضعیف مسی فرسوده به کابل خودنگهدار جهت رفع ضعف ولتاژ 
و کاهش تلفات انرژی الکتریکی را از جمله این اقدامات برشمرد. 
عملیات  فقره  راستا 865  در همین  کرد:  اضافه  آبساالن  مهندس 
اتصاالت سست  از  مورد  نتیجه 90  در  و  گرفت  انجام  ترمونگاری 
شناسایی و اصالح شد. وی از دیگر از فعالیت های جهادی در راستای 
تامین برق مطمئن مردم شریف دهلران در تابستان امسال را احداث 
240 متر شبکه فشار ضعیف جهت تبادل بار بین تراسفورماتورها و 
رفع ضعف ولتاژ مشترکین سطح شهر، رفع ضعف ولتاژ 53 مشترک 
با جابه جایی فاز،تغییر تپ چنجر ترانسفورماتورهای سطح شهر، تعادل 
بار 14 دستگاه ترانسفور ماتور توزیع عمومی و در نهایت 1000 مورد 
عملیات رفع عیب و خاموشی در سطح شهر و روستاهای بخش 

مرکزی عنوان نمود.
فرمانده تيپ پياده امام صادق)ع( بوشهر خبر داد:

اجرای 96 برنامه به مناسبت هفته دفاع 
مقدس در تيپ پياده امام صادق)ع( بوشهر 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- فرمانده تیپ پیاده امام صادق)ع( 
بوشهر گفت: بمناسبت هفته دفاع مقدس 96 برنامه در گردان های 
امام حسین)ع( و تیپ پیاده امام صادق)ع( بوشهر برگزار می شود. به 
گزارش خبرگزاری از بوشهر، سردار محمدتقی صفری در نشست با 
خبرنگاران در بوشهر ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: مردم ما هشت 
سال با اقتدار و سربلندی مقابل تهاجم دشمنان با مقاومت و ایستادگی 
به پیروزی رسید و براساس وظایف به حفظ ارزش نظام جمهوری 
اسالمی پرداخت. صفری بر لزوم انتقال دادن و تبین ارزش های دفاع 
مقدس به نسل آینده تاکید کرد و گفت: اقتدار و تحقق ایران مقتدر و 
توانمند در عرصه های مختلف مرهون ایثار و از جان گذشتگی فرزندان 
ایران اسالمی است.  وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس فرصتی 
برای پرداختن به تمامی جانفشانی ها و رشادت های شهداء و ایثارگران 
در طول هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است، افزود: 
هفته دفاع مقدس یادآور رشادت ها و جان فشانی های فرزندان غیور 
ایران اسالمی است که باید گرامی داشته شود. صفری، خاطرنشان 
کرد: شهدا باعث عزتمندی ملت ایران در جهان شدند و امروز همه 
پیشرفت ها و امنیت ما مرهون فداکاری این عزیزان است. فرمانده 
تیپ پیاده امام صادق)ع( بوشهر گفت: بمناسبت هفته دفاع مقدس 
96 برنامه در گردان های امام حسین)ع( و تیپ پیاده امام صادق)ع( 
بوشهر برگزار می شود. وی به اهم برنامه های این هفته اشاره کرد 
و تصریح کرد: دیدار با امام جمعه بوشهر، همایش گردان های امام 
آیت اهلل حسینی بوشهری، همایش سیاسی با حضور نماینده ولی فقیه 
در سپاه بوشهر با حضور حجت االسالم دشتی از جمله برنامه هایی 

است که در تیپ پیاده امام صادق)ع( بوشهر برگزار می شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری بندرعباس خبر داد:

آموزش، محور فعاليت های
 آتش نشانی بندرعباس

سازمان  مدیرعامل  امروز-  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از نجات جان 
41 حادثه دیده توسط پرسنل این سازمان طی مردادماه گذشته 
شهرداری  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به  داد.  خبر 
سازمان  مردادماه  عملکرد  به  اشاره  با  دانش  فرجام  بندرعباس، 
کرد:  اظهار  بندرعباس،  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
سازمان آتش نشانی بندرعباس به دلیل داشتن نیروی انسانی جسور 
و فداکار، یکی از قوی ترین آتش نشانی های کشور است. وی افزود: 
به جرات می توان گفت، طی دو دهه اخیر تمام نیروهای جذب شده 
در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، از 
عبور کرده اند. مدیرعامل  متفاوتی  و دشوار  بسیار سخت  مراحل 
ادامه  بندرعباس  ایمنی شهرداری  سازمان آتش نشانی و خدمات 
داد: آتش نشانی بندرعباس یکی از مجهزترین سازمان های کشور 
است و شهرداری بندرعباس در چند سال اخیر، تالش های خوبی را 
در زمینه های تامین نیروی انسانی متخصص و تجهیزات پیشرفت 
مورد نیاز انجام داده است دانش در ادامه با اشاره به عملکرد این 
این مدت  سازمان طی پنج ماهه نخست سال جاری، گفت: در 
528 مورد آتش سوزی توسط نیروهای این سازمان پوشش داده 
به علت سهل انگاری رخ داده  این آتش سوزی ها  بیشتر  شده که 
است. وی با اشاره به نجات جان 41 نفر طی عملیات های مختلف 
مقابله با آتش سوزی از ابتدای سال جاری تاکنون، خاطرنشان کرد: 
در بخش امداد و نجات نیز مجموعا 521 حادثه توسط پرسنل 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس پوشش 
داده شده که در این عملیات ها 520 نفر نجات یافته اند. این مقام 
مسئول با بیان اینکه میانگین زمان رسیدن به محل حادثه از لحظه 
اتمام تماس اخباری حوادث، 4 دقیقه است، تصریح کرد: محبوس 
شدن، حوادث آسانسور، گرفتن یا نجات حیوانات، سانحه خودرویی، 
گیرکردن خودرو، حادثه چرخ گوشت، گیر کردن بدن، سقوط، غرق 
شدگی، خودکشی، گاز و بخارهای سمی، انفجار، آب گرفتگی، برق 
گرفتگی، ریزش آوار و غیره جزو اصلی ترین حوزه های فعالیتی بخش 
امداد و نجات سازمان آتش نشانی بندرعباس است. دانش همچنین 
عنوان کرد: در بخش آموزش نیز که یکی از اصلی ترین رویکردهای 
آتش نشانی بندرعباس است، طی پنج ماهه نخست امسال 11 هزار 
و 876 نفر ساعت آموزش به پرسنل ارایه شده است. وی ادامه داد: 
آموزش کارکنان ادارات و شرکت ها، داوطلبان آتش نشانی، شهروندان 
و آموزش غواصی نیز جزو آموزش های ارایه شده توسط کارشناسان 
این سازمان است. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری بندرعباس اظهار کرد: در بخش پیشگیری نیز اقداماتی 
مانند نصب کپسول های اطفاء حریق، بررسی ساختمان های تازه ساز 

و غیره مد نظر بوده و انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان 
گلستان ابقا شد

گرگان - خبرنگار فرصت 
شرکت  مدیرعامل  امروز- 
آب وفاضالب استان گلستان 
شرکت  مدیرعامل  حکم  با 
وفاضالب  آب  مهندسی 
کشور به مدت 2 سال دیگر 
روابط  گزارش  شد.به  ابقا 
عمومی شرکت آب وفاضالب استان گلستان محمد هادی رحمتی 
پس از 2 سال تصدی مدیرعامل شرکت آب وفاضالب شهری استان 
گلستان مجدد برای یك دوره 2 ساله دیگر با حکم حمیدرضا جانباز 
رئیس  بعنوان  کشور   وفاضالب  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان منصوب 
شد.براساس همین گزارش مهندس حمیدرضا جانباز در این حکم 
خطاب به مهندس محمد هادی رحمتی آورده است:امید است با 
اتکال به نیروی الیزال الهی،نصب العین قراردادن تقوی و درایت کامل 
نسبت به مسئولیت خطیری که به عهده جنابعالی واگذار می گردد و 
بهره گیری از امکانات و کارکنان متعهد و متخصص در تحقق اهداف 
و برنامه های شرکت و خدمت به مردم شریف استان گلستان تحت 
است  باشید.گفتنی  منصور  و  والیت،موفق  عظمای  مقام  رهبری 
مهندس محمد هادی رحمتی دانش آموخته رشته مهندسی عمران 
با گرایش آب از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سوابق کاری ایشان عضو 
هیات مدیره آب و فاضالب استان ایالم از سال 1371 الی 1372،مدیر 
دفتر نظارت عالیه طرحهای عمرانی استانداری مازندران از سال 1373 
الی 1375،شهرداری تهران از سال 1375 الی 1376،معاون مهندسی 
و توسعه شرکت آب و فاضالب شهری استان گلستان از سال 1376 
از سال 1381  تهران  فاضالب  فنی شرکت  دفتر  الی 1381،مدیر 
الی 1383،معاون مهندسی و توسعه شرکت فاضالب تهران از سال 
1383 الی 1388،مدیر دفتر مدیریت بحران شرکت آب و فاضالب 
و  مجامع  امور  دفتر  الی 1391،مدیر  از سال 1388  تهران  استان 
حسابرسی شرکت آب و فاضالب استان تهران از سال 1391 الی 
1393، نایب رئیس هیات مدیره و عضو اصلی هیات مدیره شرکت آب 
و فاضالب منطقه یك تهران از سال 1392 الی 1394و رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان گلستان از 

سال 1393 تاکنون بوده است.
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسليمان دوست دار 

محيط زیست
تقدیر فرماندار مسجدسليمان از فعاليت های 

زیست محيطی نفت و گاز مسجدسليمان
و  مسجدسلیمان  فرماندار  امروز-  فرصت  خبرنگار   - اهواز 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان با ارسال لوح از 
خدمات و توجهات شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
تقدیر  لوح  در  نمودند.  تقدیر  از محیط زیست  در عرصه حفاظت 
مزبور که خطاب به رئیس روابط عمومی و رئیس فضای سبز این 
شرکت صادر گردیده از زحمات و تالش های این دو مسئول شرکت 
ارتقای دانش  و  نفت و گاز مسجدسلیمان در بخش فرهنگسازی 
و  پسماند  مدیریت  وضعیت  بهبود  زمینه  در  شهروندان  بینش  و 
همچنین اطالع رسانی و اجرای برنامه های مختلف پاکسازی تقدیر 
و تشکر صورت گرفته است. یادآوری می نماید احمدرضا الهیجان 
زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز در اسفند ماه 
سال گذشته با ارسال لوح تقدیر از همراهی و همکاری شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در جهت همراهی و همکاری اجرای 
ثمربخش فاز سوم طرح آموزشی محیط یار در مدارس شهرستان 
مسجدسلیمان تقدیر و تشکر نموده بود. شایان ذکر است شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان که یکی از وسیع ترین شرکت های 
تولید کننده نفت و گاز کشور محسوب می شود با اجرای طرح ها و 
برنامه های متعددی همچون خریداری و نصب دستگاه های سنجش 
آالیندگی هوا سطح شهر مسجدسلیمان – کاشت ساالنه هزاران اصله 
نهال – نگهداری و توسعه بیش از یك میلیون متر مربع فضای سبز 
واقع در محدوده اماکن، تأسیسات صنعتی و کوی های سازمانی – 
بروشورهای  توزیع  و  – چاپ  پاکسازی مناطق و محالت مختلف 
مختلف در زمینه فرهنگ سازی توجه به محیط زیست و اقدامات 
مشابه، عالقمندی و توجه خود را به مقوله حفاظت از محیط زیست 

بعنوان یك اصل در این مجموعه بزرگ صنعتی اثبات نموده است

برگزاری سی و نهمين دوره مسابقات 
قرآن کریم مرحله استانی در اراک 

اراک- خبرنگار فرصت امروز- سی و نهمین دوره مسابقات 
قرآن کریم مرحله استانی در اراک برگزار  شد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی، سی و 
نهمین دوره مسابقات قرآن کریم در مرحله استانی در اراک 
این  برگزار  شد.  منا  حادثه  شهدای  گرامیداشت  با  همزمان 
مسابقات به سبب همزمانی با سالگرد حادثه منا با نام "یادبود 
قاریان مهاجران الی اهلل" برگزار  شد. سی و نهمین دوره مسابقات 
قرآن کریم در مرحله استانی با حضور 250 نفر شرکت کننده 
خانم و آقا و همچنین با حضور مسئوالن استانی برگزار  شد. 
آیت اهلل قربانعلی دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان 
مرکزی در آیین اختتامیه و تجلیل از نفرات برتر مرحله استانی 
سی ونهمین دوره مسابقات قرآن اوقاف که در دانشگاه فرهنگیان 
اراک برگزار شد با اشاره به موقعیت کشوری استان مرکزی 
اظهار داشت: استان مرکزی به عنوان استان امام راحل باید 
سهم بیشتری در مسابقات قرآنی کشور به خود اختصاص دهد. 
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: رژیم آل سعود 
در سال 66 نیز با بی تدبیری هرچه تمامتر 400 نفر از زائران 
ما را به شهادت رساند و این واقعه با سبك وسیاقی دیگر سال 
گذشته با شهادت 467 زائر تکرار شد و برگ فضاحتی دیگر در 
کارنامه عربستان اضافه کرد. آیت اهلل دری نجف آبادی با اشاره به 
افرادی که در راه خدا قیام می کنند گفت: بدون شك افرادی که 
برای یاری قرآن قیام کنند خداوند در مقابل به آنان آبرو خواهد 
داد، شرکت کنندگان در مسابقات قرآن در تمام دستگاه های 
اجرایی و فرهنگی بدانند که حضرت باریتعالی آنها را در تمام 
مسیر زندگی یاری کننده خواهد بود. آیت اهلل دری نجف آبادی 
بر ضرورت داشتن دانشکده علوم قرآنی در اراک تأکید کرد 
و افزود: بسط و تبیین سبك زندگی اسالمی با شاخصه های 
قرآنی از عوامل مهم ترویج فرهنگ قرآنی محسوب می شود، 
اشاعه فرهنگ دینی باعث می شود ریشه  طالق مانند چشم و 
هم چشمی بخشکد و فرهنگ قناعت در جامعه نهادینه شود. 

مدیرکل راه و شهرسازی کهگيلویه و بویراحمد: 
تكميل پروژه پل سوم بشار یاسوج 

نيازمند 200 ميليارد ریال اعتبار است 
شهرسازی  و  راه  مدیرکل  امروز-  فرصت  خبرنگار  یاسوج- 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای تکمیل 4 خط پروژه پل سوم بشار 
یاسوج 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. حسن فدایی اظهار داشت: 
سال 82 عملیات اجرایی پروژه احداث پل سوم بشار به طول130 
متر و دارای دو دهانه 25 متری و دو دهانه 45 متری با دو باند رفت 
و برگشت با عرض 11 متر با هدف کاهش بار ترافیکی در ورودی 
شهر یاسوج در دستور کار مسئوالن متولی قرار گرفت. وی عنوان 
کرد: به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح و بی توجهی مسئوالن وقت 
بیش از 10 سال از عمر آغاز عملیات اجرایی پل سوم بشار می گذرد 
ولی هنوز این پروژه "اندر خم یك کوچه مانده" و به جایی نرسیده 
است. فدایی با تاکید بر اهتمام دولت تدبیر و امید بر اتمام پروژه های 
نیمه تمام و جلوگیری از افزایش هزینه تمام شده پروژه های عمرانی 
تصریح کرد: امیدواریم با نگاه ویژه دولت در زمینه تخصیص اعتبار 
الزم برای پروژه های نیمه تمام شاهد به سرانجام رسیدن پل سوم 
شهرسازی  و  راه  مدیرکل  باشیم.  دور  نه چندان  آینده ای  در  بشار 
کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه در صورت بهره برداری از پل 
سوم بشار شاهد کاهش مشکالت ترافیکی شهر یاسوج هستیم ابراز 
کرد: پیمانکار جدید این پروژه در یك فرایند قانونی انتخاب شده و 
هم اکنون متناسب با برنامه زمان بندی فعالیت اجرایی پروژه در حال 
انجام بوده که امیدواریم بزودی شاهد ادامه فعالیت پروژه در دو شیفت 
باشیم. فدایی از افتتاح دو خط از پروژه پل سوم بشار تا ابتدای زمستان 
امسال در صورت تامین اعتبار خبر داد و گفت: برای این پروژه تاکنون 
40 میلیارد ریال هزینه شده که برای اتمام چهار خط آن 200 میلیارد 

ریال دیگر نیز نیاز است.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان از ثبت رقم بیش از 42 میلیون تن 
عملیات تخلیه و بارگیری انواع کاال و افزایش صادرات مواد 
غیر نفتی در کارنامه عملیاتی بنادر تجاری این استان طی 
پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد. به گزارش خبرنگار 
واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان، ابراهیم ایدنی ضمن ارائه گزارشی از 
عملکرد مجموعه کل بنادر استان هرمزگان از آغاز سال 95 
تا ابتدای شهریورماه جاری، اظهار داشت: طی این مدت، در 
مجموع 42 میلیون و 152 هزار و 824 تن کاالی نفتی و 
غیر نفتی در بنادر این استان با رشد 22 درصدی تخلیه 
و بارگیری شد. وی افزود: از مجموع عملیات انجام شده 
در این بنادر، 26 میلیون و 198 هزار و 482تن مربوط 
به کاالهای غیر نفتی و 15 میلیون و 954 هزار و 342 تن 

اختصاص به کاالهای نفتی دارد.
رشد 57 درصدی صادرات فرآورده های نفتی

عالی ترین مقام حوزه دریایی و بندری استان هرمزگان 
طی  نفتی  بخش  در  شده  صادر  کاالهای  کل  حجم 
پنج ماهه سال 95 را 6 میلیون و 491 هزار و 183 
تن اعالم کرد و از افزایش 57 درصدی این بخش از 
عملیات بندری خبر داد.  ایدنی گفت: طی این مدت، 
یك میلیون و 486 هزار و 313 تن انواع کاال در بخش 

نفتی وارد شده است.
 ترانزیت 41 هزار تن کاالی نفتی به خارج از کشور 
ترانزیت  از  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 

41 هزار و 703 تن انواع مشتقات و فرآورده های نفتی 
از طریق پایانه های بنادر این استان طی سال جاری 
در  همچنین  کرد:  بیان  مسئول  مقام  این  داد.  خبر 
تن   143 و  هزار   935 و  میلیون   7 شده  یاد  مدت 
از اینگونه فرآورده ها کابوتاژ شد که نسبت به مدت 
است.  داشته  افزایش  درصد   4 گذشته  سال  مشابه 
کرد:  اضافه  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
همچنین بیش از 3 میلیون و 950 هزار و 155 تن 
کاالی غیر نفتی وارد کشور شد که این رقم نشانگر 

کاهش 15 درصدی است.

رونق ترانشيپ کاالهای غيرنفتی
بر  بالغ  جاری،  سال  ماهه  پنج  طی  گفت:  وی 
این  طریق  از  غیرنفتی  کاالی  تن  هزار   681
را  درصدی   29 افزایش  که  شد  ترانشیپ  بنادر 
بیان کرد: طی  ایدنی  بودیم.  رابطه شاهد  این  در 
و 701  و 915 هزار  میلیون  یاد شده، یك  مدت 
تجاری  بنادر  طریق  از  نفتی  غیر  کاالی  انواع  تن 
است.  شده  ترانزیت  درصدی   3 رشد  با  استان 
کاالهای  ادامه حجم صادرات  در  ایدنی همچنین 
غیرنفتی از طریق بنادر تجاری این استان طی پنج 

ماهه سال 95 را 14 میلیون و 830 هزار و 506 
تن را با رشد 55 درصدی اعالم کرد.

تخليه و بارگيری از 864 هزار TEU کانتينر
 864 تاکنون،  جاری  سال  ابتدای  از  کرد:  بیان  وی 
هزار و TEU 432 کانتینر در پایانه های بنادر تجاری 
استان تخلیه و بارگیری شد که در این بخش افزایش 

28 درصدی به ثبت رسید.
پهلوگيری بيش از 16 هزار فروند شناور با رشد 

22 درصدی
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تعداد شناورهای 
ورودی به بنادر تجاری این استان طی پنج ماهه سال 
95 را بیش از 16 هزار فروند اعالم کرد و افزود: از این 
میزان، هزار و 151 فروند شناور باالی هزار تن و 13 هزار 
و 890 فروند از کشتی های پهلو گرفته در بنادر تجاری 
هرمزگان، زیر هزار تن وزن داشته اند. ایدنی ضمن اشاره 
به رونق تردد شناورها به بنادر تجاری این استان، گفت: 
پهلوگیری شناورها طی این مدت، در مجموع 22 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
ثبت ترابری 7 ميليون نفر سفر دریایی 

ضمن  درپایان  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
به عنوان  استان در کشور  این  ویژه  اهمیت  به  اشاره 
پایتخت مسافرت های دریایی ایران، گفت: از ابتدای سال 
جاری تاکنون، 8 میلیون و 712هزار و 450 نفر سفر 
جابه جایی مسافران در بنادر مسافری و چند منظوره این 

استان به ثبت رسید.

ایدنی اعالم کرد 

 تخلیه و بارگیری بیش از 42 میلیون تن کاال در بنادر تجاری هرمزگان

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز-معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان بوشهر از ارتقای پوشش رادیویی آبهای استان خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی، مسعود قاسمیان، معاون فنی و نگهداری اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر، در این باره گفت: در راستای اهداف سازمانی 
و دستیابی به سطوح باالتر ایمنی دریانوردی مبتنی بر الزامات IMO و 
کنوانسیونهای SAR و SOLAS در خصوص برقراری ارتباطات رادیویی 
مناسب و پایدار، نقاط کور رادیویی محدوده آب های ساحلی و دریایی استان 
بوشهر طی چندین فاز شناسایی و به منظور رفع در دستور کار این اداره 
کل قرار گرفت. قاسمیان افزود: از مهمترین مزایای این سامانه بر خالف 
سیستم های تکرار کننده مرسوم می توان به قابلیت بکارگیری آن در کلیه 
کانال های باند فرکانسی VHF دریایی و قابلیت شبکه پذیری تجهیزات 

اشاره کرد بگونه ای که تمامی سامانه های مشابه در یك شبکه واحد گسترده، 
توانایی مانیتورینگ یکدیگر و استفاده از خطوط و ظرفیت های همدیگر را 
دارا می باشند. وی اضافه کرد: از دیگر ویژگی های این سامانه می توان به 
امکان پشتیبانی از انواع رمز کننده های صوت و دیتا، قابلیت گسترش منعطف 
شبکه و اتصال خطوط غیر متمرکز به سامانه،قابلیت آماده بکار سریع، قابلیت 
اتصال به انواع رادیو و تغییر پارامترهای رادیو از راه دور،برقراری مکالمه در 
حالت کنفرانس بین چندین خط ارتباطی یا کنسول، قابلیت نمایش وضعیت 
انتخاب  روی شبکه،قابلیت  بر  انجام  در حال  ومکالمات  ارتباطی  خطوط 
همزمان چندین کانال رادیویی، قابلیت ذخیره تمامی مکالمات شبکه و مرور 
 ،IP آرشیو صوتی گفت وگو ها از هر نقطه از شبکه ومبتنی بر ساختار پروتکل
اشاره کرد. معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 

بیان کرد: در فاز اول این پروژه، سامانه ارتقای پوشش رادیویی سیستم های 
VHF DSC و رفع نقاط کور رادیویی جزیره خارک با موفقیت راه اندازی 

شد. 

عامل  مدیر  امروز-  فرصت  خبرنگار  اروميه- 
عملیات  غربی گفت:  آذربایجان  استان  گاز  شرکت 
گازرسانی به 413 روستا و 6 شهر این استان درمراحل 
مختلفی از اجرا قرار دارند. به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان آذربایجان غربی؛ منصور صادقیان با 
اشاره به اینکه شرکت گاز استان در سه سال گذشته، 
برای رفع کمبودها عزم جدی داشته است، افزود: از 
سال 92 تاکنون 192 روستای آذربایجان غربی در 
سایه تالش شبانه روزی مجموعه گاز استان از نعمت 
گاز بهره مند شده اند. وی ادامه داد: با بهره مندی از 

طرحهای گازرسانی که در دست اجراست درصد نفوذ 
گاز طبیعی در روستاهای این استان به 61 درصد 
خواهد رسید و این در حالی است که در سال 92 
میزان بهره مندی خانوار روستایی آذربایجان غربی 
32 درصد بود. صادقیان کوهستانی و سردسیر بودن 
منطقه و همچنین صعب العبور بودن جاده های استان 
را از مهمترین موانع در اجرای سریع پروژه ها دانست 
وخاطرنشان کرد: به رغم این مشکالت، گازرسانی به 
همه روستاهای باالی 20 خانوار استان را هدف گذاری 
کرده ایم که امیدواریم با فراهم شدن زمینه ها به این 

مهم دست یابیم. وی اضافه کرد: از 2761 روستای 
استان هم اکنون 534 روستای آن گازدار هستند. 
مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی تصریح 
شبکه گذاری  کیلومتر   700 از  بیش  امسال  کرد: 
گاز طبیعی در استان اجرا شده است و در صورت 
تامین اعتبار و همکاری نهادها و سازمان ها عملیات 
گازرسانی به روستاها و مناطق بی بهره از این نعمت 
داشت.  خواهد  ادامه  بیشتری  شتاب  با  خدادادی 
صادقیان گفت: هم اکنون 99 درصد خانوار شهری 
استان از گاز طبیعی بهره مند هستند و امیدواریم 

که با گازرسانی به بقیه شهرها، آذربایجان غربی رابه 
استان سبز تبدیل کنیم.

معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:

ارتقاء پوشش رادیویی آبهای استان بوشهر

گازرسانی به 413 روستای آذربایجان غربی در حال اجراست

مدیرعامل  امروز-  فرصت  خبرنگار   - اهواز 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان از 
پیش راه اندازی و افتتاح ایستگاه پمپاژ 20 هزار 
بشکه ای نفت خام مربوط به این شرکت در طی 
هفته آینده خبر داد.  مهندس ابراهیم پیرامون در 
خصوص این خبر اظهار داشت: این پروژه با توجه 
به توجهات و عالقمندی های شرکت ملی مناطق 

نفتخیز جنوب به مقوله محیط زیست و بمنظور 
خارج نمودن تأسیسات قدیمی از مناطق مسکونی 

اجرا گردیده است. 
توسط  که  پروژه  این  اجرای  برای  افزود:  وی 
مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب طراحی و در مدت زمان 17 ماه 
احداث گردیده مبلغ 65 میلیارد ریال اعتبار صرف 

گردیده است. پیرامون ادامه داد: با انجام این پروژه 
ضمن افزایش توان پمپاژ انتقال نفت میادین حوزه 
زیست  حوزه  در  شرکت  این  مرکزی  و  شمالی 
شود  می  حاصل  مهمی  توفیقات  نیز  محیطی 
که انتقال تأسیسات صنعتی به خارج از مناطق 
مناطق  از  فرسوده  تأسیسات  و حذف  مسکونی 

شهری از جمله آنها می باشد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسليمان؛
صنعت نفت بار دیگر عالقه مندی اش به صیانت از محیط زیست را اثبات کرد

در  گردشگری  و  تفریحی  سرانه های  امروز-  کرج - خبرنگار فرصت 
کالنشهر دو میلیون نفری کرج در سطح روستایی هم نیست و جا دارد که 
از پتانسیلهای بخش خصوصی برای احداث مجتمع های فرهنگی، ورزشی و 
رفاهی استفاده شود تا شهروندان قادر به سپری کردن لحظاتی آرام و شاد 
در کنار دوستان و خانواده هایشان باشند. محمود دادگو کرج اظهار داشت: 
در حالی که از جوانان و نوجوانان انتظار داریم به سمت آسیب های فرهنگی 
و اجتماعی گرایش پیدا نکنند اما در شهرها خبری از خدمات ارزان قیمت 
رفاهی و تفریحی نیست و مردم دسترسی مناسبی به مجتمع های ورزشی و 
فرهنگی ندارند. وی با بیان اینکه مراکز رفاهی به سمت مناطق برخوردار و 
مرفه نشین سوق یافته است، گفت: البته مدیریت شهری کرج به سهم خود 
برای ارتقای سرانه های رفاهی در مناطق محروم و کم برخوردار این کالنشهر 
تالش کرده است اما در مجموع این سرمایه گذاران بخش خصوصی هستند 
که کفه سنگین تر ترازو را مشخص می کنند و آنها تمایل به سرمایه گذاری 
در مناطقی دارند که ریسك آن کمتر و احتمال بازگشت اصل سرمایه و سوِد 
آن بیشتر باشد. این مسئول ارشد شهری با تاکید بر اینکه جوانان و نوجوانان 

تشنه تفریح و گردش و شادی هستند، عنوان کرد: این عملکرِد ما مسئوالن 
است که مشخص می کند آنها اوقات فراغت خود را چگونه سپری خواهند 
کرد؛ قاعدتاً اگر دسترسی مناسب و ارزان قیمت به سرانه هایی همچون: 
سینما، استخر، سالن ورزشی، شهربازی، پارک و... وجود داشته باشد، نگرانی 
چندانی وجود ندارد در غیر این صورت آنها از قلیان سراها و پارتی ها و 

مراسم های مختلط سر در می آورند و این آغازی برای پایانی نافرجام است.
 دادگو از مسئوالن استانی تقاضا کرد بسته های پیشنهادی ارائه شده از سوی 
بخش خصوصی در خصوص احداث سرانه های رفاهی در کمیته های مستقل 
و با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گیرد و 
همچنین تمام مشوق ها و تخفیف های قانونی لحاظ شود تا سرمایه گذار با 
تجربه طعم شیرین »پاسخگویی و تکریم«، سرمایه های خود را روانه دیگر 
استانهای کشور ننماید، چرا که کرج در بحث زیرساخت های تفریحی جزو 

ضعیف ترین شهرهای کشور به شمار می رود.
 وی در ادامه زنگ خطر بحران های اجتماعی و آسیب های حاد فرهنگی را 
برای مسئوالن به صدا در آورد و با بیان اینکه اگر امروز به دنبال درماِن بالیای 

کنونی نباشیم، فردا دیر خواهد بود، گفت: پرهیز مسئوالن از شعارزدگی و 
گرایش به اقدام و عمل مطالبه جدی نسل جدید از مسئوالن است و کسانی 
که در بحث دسترسی جوانان به سرانه های تفریحی دچار افراط و تفریط 
شده اند باید بدانند که اسالم دین اعتدال است و تفریح و شادی سالم را حق 

مشروع همگان می داند.

تبریز– اسد فالح - آئین استقبال و تجلیل از اسداهلل 
عظیمی مدال آور آذربایجان شرقی در پارالمپیك ریو 
ابیطالب)ع(  بن  علی  زورخانه  سالن  محل  در   2016
شهرستان میانه برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما در 
با حضورنمایندگان مجلس  این مراسم که  تبریز، در 
شورای اسالمی، فرماندار، بخشدار، اعضا شورای اداری، 
پیشکسوتان  ورزشکار،  شهدای  معظم  خانواده های 
ورزشی، قهرمانان، ورزشکاران و جمع کثیری از مردم 
اداره  نوایی رئیس  ورزش دوست میانه برگزار گردید، 
با عرض خیرمقدم  ورزش و جوانان شهرستان میانه، 
عموم  به  را  عظیمی  برنز  مدال  کسب  حاضرین،  به 
همشهریان بخصوص جامعه ایثارگران و خانواده ایشان 

مجموع  مدال  این  با  که  کرد  اعالم  و  گفت  تبریك 
مدال های جهانی و بین المللی ورزشکاران میانه ای در 
6 ماهه نخست 95 به 20 مدال رسید.وی اضافه کرد که 
لقب شهر طالیی و پایتخت ورزشی عنوانی شایسته برای 
میانه است.در ادامه شیویاری، نماینده مردم شریف میانه 
در مجلس شورای اسالمی، از عظیمی بعنوان پهلوانی 
و هشت سال  و جنگ  میادین جبهه  در  ارزنده، هم 
دفاع مقدس و هم در میادین ورزشی نام برده و بیان 
داشت: قهرمانان و نام آوران ورزشی عالوه بر پیام آوران 
ورزشی، سفرای فرهنگ و تمدن غنی ایرانی و صدور آن 
به آن سوی مرزها بوده و این ورزشکاران با برافراشتن 
افتخار آحاد مردم  و  پرچم ملی کشورمان مایه غرور 

را می آفرینند و با تاثیرگذاری در عرصه دیپلماسی، 
معدل آن را در سطح مثبت باال می برند.شکری، معاون 
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه نیز با تبریك 
این مدال غرورآفرین به مردم میانه بعنوان تنها مدال 
استان آذربایجان شرقی در بازیهای المپیك ریو2016، 
بیان داشت: قهرمانان و نام آوران ورزش، نمادهای ملی 
جهانی  و  آسیایی  المللی،  بین  عرصه های  در  کشور 
هستند که باید الگویی نمونه از هر لحاظ برای جامعه 
باشند.وی همچنین از همه قهرمانان حاضر بخصوص 
قهرمان حاج اسداهلل عظیمی بخاطر اهمیت جایگاه شان 
و ممارست هایی که در راه کسب مقام و به اهتزاز در 
آوردن پرچم پر افتخار ایران اسالمی اهتمام می ورزند، 

تشکر کرد.الزم به ذکر است فرمانداری، اداره ورزش و 
جوانان، شرکت فوالد آذربایجان، شهرداری، شورای شهر 
و بنیاد شهید هر کدام با اهدای یك سکه بهار آزادی و 
لوح تقدیر از این قهرمان ارزنده تجلیل به عمل آوردند. 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون بهره برداری شرکت آب 
وفاضالب استان گلستان گفت: با تالش شبانه روزی همکاران ستادی، 
امور آب وفاضالب گرگان و اداره آب وفاضالب سرخنکالته عملیات 

بازسازی چاه کوثر شهر سرخنکالته به پایان رسید و با راه اندازی 
این چاه 23 لیتر ثانیه به منابع تامین این شهر افزوده خواهد شد.به 
گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان گلستان مهندس 

مهیار خسروی افزود با راه اندازی چاه کوثر شهر سرخنکالته با هدف 
جبران بخشی از کمبود آب شرب این شهر جمعیتی بالغ بر 6 هزار نفر 

را تحت پوشش قرار خواهد داد.

تبریز- اسد فالح - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی 
گزارش  به  است.  آذربایجان  ادبی  مکتب  هویت  شهریار  استاد  گفت: 
خبرنگار ما در تبریز، محمد محمدپور، در همایش گرامیداشت یکصد 
و دهمین سالگرد والدت استاد شهریار و بزرگداشت روز ملی فرهنگ و 
ادب فارسی که در خانه تاریخی پروین در تبریز برگزار شد، اظهار داشت: 
افتخار می کنیم که در طول تاریخ و در منطقه آذربایجان همواره شاهد 
حلقه های شعر، فلسفه و حکمت بوده ایم. وی با بیان این که آذربایجان مهد 
پرورش فرهیختگانی بوده است که این خطه را مرکز وصل حلقه ادبیان و 
اندیشمندان فرهنگ و هنر قرار داده است، خاطرنشان کرد: مقبره الشعرا 
مدفن بیش از 400 شاعر، عارف و ادیب بزرگ است که نشان از قرن ها 
جوشش شعر و ادب و عرفان در این منطقه دارد. محمدپور ادامه داد: افتخار 
می کنیم، عمق آثار، گستره و نگاه استاد شهریار به حدی بوده است که 

همه فرهیختگان کشور را مجاب کرد تا روز ملی شعر و ادب فارسی با 
نام ایشان مزین شود، امروز به برکت این صبغه و پیشینه پرباری گردهم 

آمده ایم تا یاد و نام شهریار ملك سخن را گرامی بداریم. محمدپور، ادامه داد: 
در این روز و به برکت وجود چنین صبغه و پیشینه غنی و پرباری گردهم 
آمده ایم تا به همه دنیا بگوییم که این دیار هنوز توفنده و جوشان در عرصه 
شعر و ادب است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی ادامه 
داد: 27 شهریور روز ملی شعر و ادب فارسی را همواره به یاد استاد شهریار 
و دیگر ادیبان ایران زمین را برای همیشه پاس خواهیم داشت، به برکت 
کسانی که همواره دل در گرو ایران، آذربایجان و تبریز داشته و دارند. 
محمدپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که استاد شهریار 
هویت مکتب ادبی آذربایجان است، گفت: اشعار آن شاعر بزرگ ایران زمین 
در موضوعات مختلف هر یك شاهکاری در گنجینه ادبی ایران و ادبیات 
معاصر شناخته می شود که بایستی مورد توجه اندیشمندان و فرهیختگان 

این عرصه قرار گیرد.

دادگو:
سرانه های تفریحی کرج در حد کالنشهر نیست 

در شهرستان ميانه؛ 
آیین استقبال و تجلیل از مدال آور آذربایجان شرقی در پاراالمپیک ریو برگزار شد 

معاون بهره برداری شرکت آب وفاضالب استان گلستان:

23 لیتر برثانیه به منابع تامین شهر سرخنکالته افزوده شد 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی: 
استاد شهریار هویت مکتب ادبی آذربایجان است 
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