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مبارزه با فساد اولویت اول 
دادستانی تهران است
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با اجرائی ش��دن طرح ارائه خدمات در دفاتر 
مش��ترکان  الکترونیک  دول��ت  پیش��خوان 
ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان ش��رقی 
م��ی توانن��د در دفاتر خدمات پیش��خوان 
دولت، خدمات مختلفی را دریافت کنند. به 

گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی با اعالم این خبر اظهار داشت: شرکت آب و فاضالب 
اس��تان به منظور بهبود فرآیندهای خدمات آب و فاضالب ش��هری و 
همچنی��ن به منظور ارائه خدمات در دفاتر پیش��خوان دولت در جهت 
تکریم ارباب رجوع خدمات مربوط به امور مش��ترکان را دریافت کنند.

مهن��دس علیرضا ایمانلو افزود: این ش��رکت امکان��ات فراوانی را برای 
تحقق مش��تری مداری فراهم کرده و با بکارگیری فناوری های جدید 
به بهب��ود فرآیندهای ارائه خدمات عمومی، تس��ریع در ارائه خدمات، 
ش��فافیت اطالعات، کاهش فاصله میان شرکت و مشترکان، مشارکت 
ش��هروندان در تصمیم گیری های عمومی و تسهیل فرآیندهای کاری 
س��ازمانها کمک می کند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
ش��رقی افزود: این ش��رکت به منظور س��هولت در ارائه خدمات برای 

مش��ترکان، اقدام به عقد قرارداد با 146 دفاتر پیشخوان دولت ...

شصت و نهمین جلس��ه کمیته کارشناسی 
کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید استان 
هرمزگان که به منظور ارائه راهکار مناسب 
و بررسی مش��کالت واحدهای صنعتی به 

دبیری معاون امور صنایع و معادن س��ازمان 
صنع��ت، معدن و تجارت و با حضور نمایندگان بانکها، دس��تگاه های 
اجرایی اس��تان و مدیران واحدهای صنعتی و معدنی در محل سالن 
جلس��ات این سازمان برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، سهراب رضوانی ضمن تبریک دهه پر 
برکت امامت و والیت در این جلسه به همکاری نزدیکتر بین واحدهای 
تولیدی، بانکها و دس��تگاه های اجرایی اش��اره کرد و افزود: وظایف ما 
حل و رفع موانع تولید اس��ت و باید با تدابیر ویژه و اتخاذراهکارهای 
مناسب مشکالت را از سر راه تولیدکنندگان برداریم.  وی افزود: امروز 
ایجاد اش��تغال جز از طریق رونق اقتصادی و س��رمایه گذاری میسر 
نمی باشد؛ لذا اولویت اصلی، تالش برای ادامه کار واحدهای تولیدی با 
ظرفیت کامل اس��ت. وی تاکید کرد: آن دسته از واحدهایی که باعث 

اشتغالزایی شده اند و در حال فعالیت و تولید نیز هستند؛ باید...

امروز ایجاد اشتغال جز از 
طریق رونق اقتصادی و سرمایه 

گذاری میسر نمی باشد

خدمات قابل ارائه شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی در دفاتر 

پیشخوان خدمات دولت اعالم شد
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دادستان تهران مبارزه با فساد را اولويت اول قوه قضاييه و دادستانى تهران اعالم كرد 
ــان دادسراى  ــاد ادامه خواهد يافت، از بازپرس ــت مبارزه با فس و با تاكيد بر اينكه سياس
ــوند و در ادامه با اعالم  ــوار، خسته و ملول نش ــخت و دش ــت در اين راه س تهران خواس
ــتانى محفوظ  ــوى متهم براى دادس اينكه حق پيگيرى اتهامات و اهانت  هاى وارده از س
است، افزود: ما قصد نداريم داخل در حواشى شويم زيرا هدف متهم اين است كه ما را 
ــى سرگرم كند و اميدواريم ديوان عالى كشور هر چه سريع تر به اعتراض متهم  با حواش

رسيدگى و اتخاذ تصميم نمايد. 
ــرى دولت آبادى با اعالم  ــراى عمومى و انقالب تهران، عباس جعف ــه گزارش دادس ب
ــانه ها در ميان اخبار و مطالب و تاكيد بر اينكه رسانه ها  اعتقاد خود مبنى بر آزادى رس
ــالت خود عمل كنند، گفت: رسانه ها  بايد در چارچوب قانون مطبوعات به وظايف و رس
توجه كنند كه وضعيت قوه قضاييه با ساير دستگاه ها فرق دارد و قانون مطبوعات اجازه 

نمى دهد در هر موردى اقدام شود. 
جعفرى دولت آبادى با تذكر به مطبوعات مبنى بر اينكه در انتشار اخبار قضايى دقت 
ــرات غيرعلنى محاكم و تحقيقات  ــار مذاك ــت: قانون مطبوعات انتش نمايند، اظهار داش
دادسرا و مراجع قضايى را ممنوع كرده و اينكه عده  اى با انتشار نامه  هاى مراجع قضايى، 
ــوند روى نامه مهر محرمانه درج نشده بود، قابل پذيرش  در توجيه اقدام خود مدعى  ش
ــار تحقيقات، اوراق و نامه هاى مرتبط با تحقيقات محرمانه مراجع قضايى  نبوده و انتش

در رسانه ها و سايت هاى خبرى و خبرگزارى ها ممنوع است. 
ــتان تهران هم چنين وكاليى را كه از طريق مصاحبه با رسانه ها مطالب مربوط  دادس
به تحقيقات محرمانه مراجع قضايى را افشا مى نمايند، مخاطب قرار داد و اظهار داشت: 
ــت، وكال نمى  توانند در اين  ــه تحقيقات در مراجع قضايى محرمانه اس ــا توجه به اينك ب

خصوص مصاحبه نمايند. 
ــت، آن را به يك  جعفرى دولت آبادى با بيان اهميت وظيفه واحد دفاع از كيفرخواس
ــتان بتواند از طريق حضور نمايندگان  ــتم رايانه اى هوشمند تشبيه كرد كه دادس سيس

خود در محاكم، وضعيت رسيدگى در محاكم و انعكاس آن در جامعه را رصد  كند. 
ــهر تهران روزانه چند محاكمه كيفرى انجام مى شود؟  وى در ادامه افزود: اينكه در ش

ــت؟  ــات دادگاه  ها چگونه اس ــتان در جلس ــدگان دادس ــزان حضور نماين ــداد و مي تع
ــت  هاى صادره تا چه ميزان مستدل، مستند و منطبق با شرايط قانونى بوده  كيفرخواس
ــت  ها چگونه اقدام مى كنند؟ مولفه  هايى است كه بايد  و محاكم در برابر اين كيفرخواس

مورد توجه نمايندگان دادستان به ويژه در پرونده  هاى مهم قرار گيرد. 
ــات محاكمه متهمان در  ــب نمايندگان دادستان در جلس ــكر از دفاع مناس وى با تش
ــفارت عربستان و بابك زنجانى اظهار داشت: با اين گونه  برخى پرونده هاى مهم مانند س

اقدامات، اشراف و امكان پيگيرى دادستان در مورد پرونده هاى مهم، فراهم مى شود. 
دادستان تهران با اعالم اينكه همان قدر كه حق دفاع براى متهم مهم است، دفاع از 
ــت نيز مهم است، افزود: نمايندگان دادستان توجه داشته باشند كه سرعت  كيفرخواس
عمل، شيوه گزارش دهى و به روز بودن گزارش ها، اشراف و نظارت دادستان بر وضعيت 

رسيدگى ها را محقق و تسهيل مى نمايند. 
ــت را از شركت در جلسات محاكم كه  ــتان تهران، دادياران دفاع از كيفرخواس دادس
ــده، منع نمود و اظهار داشت: دادستان بايد در  حد نصاب قضات طبق قانون رعايت نش
جلساتى كه مطابق قانون تشكيل شده باشد شركت و ذيل صورتجلسات قانونى را امضا 
ــت به دفاع شفاهى  ــتان خواس نمايد. جعفرى دولت آبادى همچنين از نمايندگان دادس
اكتفا نكنند و تقديم اليحه دفاعى را امرى مثبت خواند. وى خواستار نظارت سرپرستان 

نواحى بر صدور كيفرخواست ها ازحيث نگارش و ذكر مستندات قانونى شد. 
ــت ديه از بيت المال  ــكالت موجود در پرونده هاى درياف ــتان تهران يكى از مش دادس
ــق تغيير و به هم زدن صحنه جرم  ــدام براى اخذ ديه از بيت المال از طري ــى و اق را تبان
دانست و از سرپرست دادسراى جنايى خواست در اين خصوص نظارت و دقت بيشترى 

صورت گيرد. 
دادستان تهران با تشكر از موافقت رئيس قوه قضاييه با انتصاب دو نفر از بانوان قاضى 
ــراى اطفال و نوجوانان گفت: اين اقدام براى  ــمت بازپرس دادس ــراى تهران به س دادس
ــتين بار پس از پيروزى انقالب اسالمى انجام شده است. دادستان اظهار اميدوارى  نخس
ــوان داراى پايه قضايى در  ــرفت بان ــرد كه اين اقدام رئيس قوه قضاييه موجبات پيش ك

دادسرا را فراهم كند.

مبارزه با فساد اولويت اول دادستانى تهران است

ــت هاى مشترك تعزيرات حكومتى از  مديركل نظارت و هماهنگى گش
آغاز طرح كشورى مبارزه با قاچاق در سطح عرضه با اولويت لوازم خانگى 

و لوازم آرايشى، بهداشتى و پزشكى از اول مهر خبر داد. 
ــازمان تعزيرات حكومتى،  ــانى س به گزارش روابط عمومى و اطالع رس
ــنامه «طرح كشورى برخورد  ــن سرابيان افزود: با صدور بخش محمدحس
ــكى و  ــژه لوازم خانگى، تجهيزات پزش ــطح عرضه» به وي ــا قاچاق در س ب
ــازمان تعزيرات حكومتى،  ــتى از سوى رئيس س ــى و بهداش لوازم آرايش

هماهنگى هاى الزم براى اجراى آن در كل كشور انجام شده است. 
ــازمان تعزيرات  ــترك س ــت هاى مش مديركل نظارت و هماهنگى گش

ــتگاه هاى نظارتى چون اتاق  ــزود: اين طرح با هماهنگى دس حكومتى اف
ــازمان هاى صنعت، معدن  ــى، س ــرك، نيروى انتظام ــاف ايران، گم اصن
ــكى و اتحاديه هاى مربوطه از اول مهر  ــگاه هاى علوم پزش وتجارت، دانش

در سراسر كشور اجرايى مى شود. 
ــازمان  ــا حضور رئيس س ــى كه ب ــه هماهنگ ــزود: در جلس وى اف
ــاير  ــدگان س ــاف و نماين ــاق اصن ــس ات ــى و رئي ــرات حكومت تعزي
ــن طرح با  ــه اول اي ــد كه مرحل ــد، مقرر ش ــزار ش ــتگاه ها برگ دس
ــگيرى  محوريت اتاق اصناف در بازه زمانى يك ماهه و با هدف پيش

و آموزش اصناف انجام شود. 

سرابيان با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان در مرحله دوم اين طرح، 
ــت اين طرح فرصتى براى صاحبان واحدهاى  اظهار داشت: مرحله نخس
ــت تا ضمن آگاهى از قوانين و مقررات نسبت به عرضه نكردن  صنفى اس

اين كاالهاى قاچاق اقدام كنند. 
ــريف و اصناف تقاضا داريم، همكارى الزم را  ــبه ش وى گفت: از كس
ــند اما با آغاز دومين بخش طرح، سازمان  در اين خصوص داشته باش
ــون با متخلفان  ــورت قاطع، جدى و برابر قان ــرات حكومتى به ص تعزي

برخورد مى كند. 
ــترك تعزيرات حكومتى  ــت هاى مش مديركل نظارت و هماهنگى گش

ــت و اميدواريم پرونده اى  ــازى نيس گفت: هدف از اجراى طرح پرونده س
ــود اما قطعا با متخلفان برخورد مى كنيم و در حين اجراى  ــكيل نش تش

طرح مراقب حفظ حرمت كسبه قانونمند هم هستيم. 
ــورد با  ــال «طرح برخ ــتان امس ــرات حكومتى تابس ــازمان تعزي س
ــتى  ــى و بهداش ــه» را با محوريت لوازم آرايش ــطح عرض قاچاق در س
ــت و هم اكنون با  ــه؛ اجرايى كرده اس ــطح عرض از مبادى مرزى تا س
ــده «طرح برخورد با قاچاق در سطح عرضه»  برنامه ريزى هاى انجام ش
با محوريت لوازم خانگى، تجهيزات پزشكى و لوازم آرايشى و بهداشتى 

پاييز امسال اجرايى مى شود.

ــال 95 صبح ديروز در  آزمون منصب قضا ويژه داوطلبان حوزوى در س
دانشگاه مفيد در قم برگزار شد. 

ــوزوى به صورت  ــاوت ويژه داوطلبان ح ــنا، آزمون قض ــه گزارش ايس ب

ــد و داوطلبانى كه حائز نمره قبولى شوند، به مرحله  ــريحى برگزار ش تش
ــن گزارش،  ــاس اي ــدا مى كنند. براس ــورى راه پي ــه علمى حض مصاحب
ــانس قوه  ــى، معاون منابع انس ــلمين عليرضا امين ــالم والمس حجت االس

ــگاه مفيد در شهر قم بازديد  قضاييه از محل برگزارى اين آزمون در دانش
كرد. آزمون سراسرى قضاوت سال جارى ويژه داوطلبان دانشگاهى طبق 
ــته دو مرحله اى (تستى و تشريحى) است و مرحله  ــال هاى گذش روال س

نخست آزمون استخدامى قضات در تاريخ جمعه 95/7/9 به صورت تستى 
برگزار مى شود و پذيرفته شدگان نهايى به مرحله مصاحبه علمى شفاهى 

راه مى يابند. 

 آغاز طرح كشورى مبارزه با قاچاق

آزمون قضاوت سال 95 ويژه داوطلبان حوزوى برگزار شد
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 ممكن است عده اى ايراد كنند كه طبقه بندى كه فوقا 
ــم  ماشين مالكيت بيان  شد صحيح نيست،  درباره مكانيس
ــق اول (حيازت اراضى موات) ــه اينكه مثال در مورد ش چ

ــود مقدم بر مالكيت يك فعلى وجود دارد  كه گفته مى ش
ــك حقى وجود  ــرا مقدم بر اين فعل ي ــت، زي چنين نيس
ــون اجازه تحصيل مالكيت را  ــت كه قان دارد و آن  اين اس
ــت. بنا بر  ــازت اراضى موات به افراد داده اس از طريق حي
اين  بايد حقى موجود باشد تا حيازت امكان داشته باشد. 
البته اين ايراد بجاست و معلوم نيست كه همه  بر اين رأى 
ــند، چه اينكه از نظر فلسفى در مبناى مشروع  متفق باش

مالكيت اختالف نظر موجود است. 
ــت مع الوصف از  ــه اين موضوع مورد بحث ما نيس اگرچ
ــت، ذهنيتى  از اين موضوع  لحاظ آنكه خوانندگان يادداش
ــند فقط به شمارش تئورى هايى كه در اين باره  داشته باش

وجود دارد و شرح مختصرى درباره  آنها اكتفا مى كنيم. 
ــروع مالكيت  ــى پنج تئورى درباره مبناى مش به طوركل

وجود دارد كه عبارتند از: 
ــر  ــوق طبيعى: طبق اين نظريه افراد بش 1-تئورى حق
ــاكنان اين طبيعتند و طبيعت هم براى آنها خلق شده  س
ــلمى بر اين خاك دارند. هر كس بنا بر  و حق طبيعى مس
قانون طبيعى كه  آن ادامه حيات و حفظ وجود است حق 
ــتراحت خود  دارد قطعه زمينى براى تحصيل معاش و اس
ــد. اين حق، حق طبيعى او است و محروميت او  دارا باش
ــت كه به نبود عدالت   از اين امر خالف ناموس طبيعت اس
تعبير مى شود. بارى! هر فرد موجود در اين طبيعت سهم 
ــهام كل كه به تعداد جمعيت عالم است،  از  ــاعى از س مش
ــن عالم مادى دارد. چون اين تئورى از جانب مذهبيون  اي
ــا پيدايش  حقوق  ــود و امروز هم ب ــده ب اروپايى صادر ش
ــت اجرايى  ــى مذهبى ضمان ــتورات حقوق ــه دس موضوع
ــه و ديگر  ــن نظريه از بين  رفت ــت كه اي ــد، اين اس ندارن

طرفدارانى به آن شكل ندارد. 
ــورى قانون: طرفداران اين نظريه عقيده دارند كه  2-تئ
ــت مى كند. البته اين  ــت كه اعطاى مالكي فقط قانون اس
ــت كه چگونه قانون  نظريه هم از اين لحاظ مورد ايراد اس
ــده است  يعنى از همان دوره زندگى جنگل  حاضر، امر ش
و انفرادى، انسان متصرف قطعه زمينى براى آسايش خود 
بوده، در صورتى كه در آن وقت قانون وجود نداشته است. 
ــرعى  و  ــأ ش ــن اضافه مى كنند كه اگر قانون منش در ضم
ــلب  ــان قانون هم مى تواند س ــد هم ــى مالكيت باش قانون

مالكيت كند. 
ــورى قرار داد: همان طور كه از عنوان اين تئورى  3- تئ
ــرى  ــود مالكيت در اثر قرارداد بين افراد بش مفهوم مى ش
ــت، البته اين قرارداد ابتدا به طور ضمنى  حاصل شده اس

بوده است. اين  نظريه هم امروز اعتبار ندارد. 

ــت  ــغال: اين نظريه مبتنى بر اين امر اس 4- تئورى اش
كه بشر از راه تصرف و اشغال، زمين  را تملك كرده است. 
ــع و اينك محكوم  ــورد اعتراض واق ــخت م اين تئورى س
ــت، زيرا قبول اين امر مستلزم تن دادن به زيربار  شده اس
ــد مالكيت هاى امروز هم  ــت و حتى مدعى ان زور رفتن اس
ــركردگان طوايف و قبيله ها و جنگ  دنبال  همان فشار س
ــاى ديروز و باالخره غلبه قوى  بر ضعيف  و خونريزى رؤس
ــاير  ــين مالكيت و س ــن جهت معتقدند ماش ــت. از اي اس
ــاس  ظلم و زور  ــازمان هاى حقوقى امروز كه غالبا براس س

ديروز استوار شده اند، اعتبار اخالقى و قانونى ندارند. 
5- تئورى كار: اين نظريه امروز بيشتر مورد قبول واقع 
ــى بايد مالك باشد كه در زمين  ــده و عقيده دارند كس ش
ــت مشروع و  ــاس كار اس كار مى كند و مالكيتى كه براس

ــا آنجايى قانونى  ــت. البته  مالكيت هم ت قابل پذيرش اس
ــت كه بيل و گاوآهن اثر داشته اند. بنابراين  ــروع اس و مش
طبقات زيرين  خاك مزروعى كه دور از تاثير كارند متعلق 
ــر سطحى خاك نيست. خالصه هر قدر هواى   به مالك قش
ــر كند بر قدرت  ــتر پ ــم فضاى حقوقى را بيش سوسياليس
تئورى كار افزوده مى شود. براى اينكه از اصل مطلب  دور 
نشويم از توضيح بيشتر درباره تئورى هاى مختلف مذكور 

خوددارى مى كنيم. 
ــروع مالكيت؛ حال  اين بود مختصرى درباره مبناى مش

وارد اصل مطلب كه حق شفعه  است مى شويم. 
ــر مالكيت محدوديت هايى  ــا گفتيم كه هر روز ب مقدمت
ــود كه يكى از مواد آن شفعه  است. حق شفعه  وارد مى ش
ــره عمل و اختيارات مالك را محدود مى كند. اين حق  داي

ــع يا به موجب  ــت يا از طرف  قانون وض ــفعه ممكن اس ش
قرارداد ايجاد شود. حق شفعه، قراردادى محدوديتى  است 
ــرارداد بر مالك وارد  ــه از طرف خود مالك در نتيجه ق ك
مى شود و عبارت از آن حق رجحانى  است كه مالك براى 
يك شخصى در مقابل يك خريدار احتمالى قائل مى شود.

ــرايط آن در بعضى كشورهاى  ــفعه و ش تعريف حق ش
اروپايى

ــفعه يك حق  ــديم حق ش همان طور كه قبال متذكر ش
احتمالى است كه اثرات واقعى آن پس از عقد بيع حاصل 
ــق فورماتورى  ــفعه يك ح ــود. در حقيقت حق ش مى ش
ــبت  اوضاع و احوال  ــت كه به مناس (ruetromrop) اس
ــه همان تحصيل  ــاال اثر حقوقى ك ــى مى تواند اجم خاص

مالكيت است توليد كند. 
ــت كه به موجب آن صاحب حق  حق فورماتور حقى اس
ــابق  ــد حق جديدى را ايجاد كند يا اينكه حق س مى توان
ــرد. هنوز بر عده اى  ــر داده يا اصال آن را از بين بب را تغيي
 noitpmeer ــفعه ــت كه بين حق ش ــن نشده اس روش
ــفعهedtitodtiaiter  اختالف  ــذ بش pedtiord و اخ
ــت و اين اشتباه نتيجه نقصى است  مختصرى موجود اس
ــفعه در قانون مدنى ايران  ــه در بعضى مقررات اخذ بش ك

موجود است كه بعدا متذكر آنها خواهيم شد. 
علت واقعى امر اين است كه در قانون سوييس در مورد 
ــت قبل از انجام  ــفعه، مالك (فروشنده)موظف  اس حق ش
ــفيع را از قصد خود آگاه كند تا شفيع طبق قانون  بيع، ش
ــتفاده  كند. در صورتى كه فروشنده  از حق شفعه خود اس
ــتحضار قبلى  به وظيفه قانونى خود عمل نكند و بدون اس
ــفعه كند شفيع  ــفيع اقدام به فروش  ملك مورد حق ش ش
ــق قانون مبيع را از خريدار مطالبه كند، در  حق دارد طب

نتيجه اخذ بشفعه كند. 
ــوراى ملى  ــوييس به ش ــوراى فدرال س در پيامى كه ش
ــف  مى كند.   ــور تعري ــفعه را اين ط ــذ بش ــتاد اخ مى فرس
ــت كه قانون براى اشخاص  Tiaiteredtiord حقى اس
ــت كه به موجب  آن اشخاص مذكور  ــناخته اس معينى ش
ــخص ثالث  ــال غير منقول را كه مالك به ش ــق دارند م ح
(خريدار) فروخته مطالبه كرده  و قائم مقام خريدار شوند. 
ــود دو نكته مهم  ــى به تعريف فوق وج ــدك توجه با ان
ــيدن  ملك از تملك  ــود: يكى بيرون كش ــهود مى ش مش
ــر  ــود آن حقى كه انجام اين امر ميس ــدار ديگر وج خري
مى سازد و اين همان حق شفعه است. خالصه اخذ بشفعه 

دنباله حق شفعه است. 
ــكيل دهنده حق  ــاده 808 قانون مدنى كه عناصر تش م
ــفعه  ــفعه را بيان مى كند يك تعريف تقريبى  از حق ش ش
ــفعه در قانون  ــاس با تعريف حق ش ــد كه قابل قي مى ده
ــوييس و فرانسه نيست،  زيرا اوال تعريف  مدنى آلمان و س
ــركا را محدود به دو نفر كرده، ثانيا فروشنده  فوق عده ش
يا خريدار (شخص  ثالث)را موظف نكرده كه شفيع را قبال 
ــتحضر كند تا شفيع تمايل خود را نسبت  از عقد بيع مس
ــا آن منظور اصلى از وضع حق  ــه  اعالم دارد، ثالث به معامل
ــفعه را كامال تامين نمى كند، زيرا در قوانين كشورهاى   ش
مترقى امروز يك نظر اصلى از وضع حق شفعه جلوگيرى 
ــت از ويرانى ملك  ــاى بزرگ و ممانع ــاد مالكيت ه از ايج

است. 
از لحاظ آگاهى خوانندگان بعضى مقررات حق شفعه را 
ــورهاى آلمان، سوييس  و فرانسه متذكر مى شويم  در كش
تا بعدا وارد تحقيق بعضى از مواد قانون مدنى ايران شويم. 
ــى آلمان مانند قانون  ــديم كه قانون مدن قبال متذكر ش
مدنى سوييس دو نوع حق شفعه كه عبارت  از حق شفعه 

قانونى و قرار دادى باشد در نظر گرفته است. 
ادامه دارد...

وكيل دادگسترى
دكتر على محمد طباطبايى (ذوالمجد)

در مالكيت و اخذ به شفعه (بخش دوم)
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احداث مدرسه در پروژه ترسیب کربن با 
همیاری خانواه شهید خیر در آزاد شهر

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- با انجام مراسم کلنگ زنی 
که با حضور فرماندار آزادشهر، مدیرآموزش و پرورش،رئیس 
این  مسئولین  از  و جمعی  وآبخیزداری  منابع طبیعی  اداره 
شهرستان و همیاری خانواده شهید شفیعی در محل روستای 
سیب چال آزادشهر بخش چشمه ساران برگزار گردید عملیات 
احداث مدرسه6 کالسه در این روستا،آغاز شد. در این مراسم، 
فرماندار آزادشهر با بیان اینکه ساخت مدرسه، عملی پسندیده 
است اظهار کرد: باید با همت بلندی که از همه عزیزان سراغ 
دارم بتوانیم هرچه زودتر این مدرسه را برای دانش آموزان به 
نداشته  آموزشی  فضای  دغدغه  آنها  تا  برسانیم  بهره برداری 
باشند. حبیب شفائی با تاکید بر اینکه پروژه ترسیب کربن باعث 
تقویت جوامع محلی و مشارکت بین آنها، در نتیجه موجب 
حفظ و احیاء منابع طبیعی خواهد شد، افزود: این طرح بسیار 
موفق بوده و توانسته به اهداف خود در محدوده روستاهای 
پرورش  و  مدیرآموزش  مراسم،  این  ادامه  برسد.در  هدف 
شهرستان آزادشهر نیز ظی سخنانی اظهار کرد: ساخت این 
مدرسه 6 کالسه حدود 85 میلیون تومان هزینه دارد که 60 
تا 70 میلیون تومان آن توسط خانواده شهید بزرگوار شفیعی 
تامین می شود.مهدی مفیدی ادامه داد: باقی مانده مخارج 
ساخت مدرسه نیز توسط آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، 
مسئولین و خیرین منطقه تامین می شود.سپس وی تاکید 
کرد: در تالش هستیم بین 25 روز تا 1 ماه ساخت این مدرسه 
6 کالسه را تمام کنیم تا دانش آموزان این روستا بتوانند در 
سال تحصیلی جدید در محیط آموزشی مناسب تحصیل کنند.
در ادامه این مراسم، مدیر پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن 
اظهار کرد: با رایزنی های انجام شده در پروژه ترسیب کربن و 
کار خیر خانواده شهید شفیعی دانش آموزان روستای سیب 
چال می توانند در فضایی مناسب به ادامه تحصیل بپردازند.
مهندس عبدالرحیم لطفی در ادامه گفت: بخش عمده ای 
از اسکلت ساختمان مدرسه به صورت پیش ساخته و آماده 
شده است و به زودی به روستا حمل  می شود.وی ادامه داد: 
پروژه مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه پایدار روستایی 
استان گلستان یا همان ترسیب کربن در 6 روستای نراب، 
سیب چال، وامنان، کاشیدار، خوش ییالق و تیل آباد بخش 
چشمه ساران آزادشهر در حال اجرا است.مدیر پروژه بین المللی 
تعمیم ترسیب کربن ومعاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری گلستان هدف از اجرای این پروژه را مشارکت 
مردم منطقه عنوان کرد.مهندس لطفی با بیان اینکه روستا 
از کلمه رستن می آید، افزود: اگر بتوانیم در روستاها اشتغال 
ایجاد کنیم و توان اقتصادی مردم را باال ببریم مردم احساس 
مسئولیت بیشتری در اجرای پروژه ها و حفاظت بعد از آن 

خواهند داشت.

اختتامیه طرح تربیت حافظان قرآن کریم 
در ارومیه برگزار شد 

ارومیه - خبرنگار فرصت 
روابط  گزارش  به  امروز- 
و  اوقاف  کل  اداره  عمومی 
امور خیریه آذربایجان غربی، 
حجت االسالم عیسی برادری 
به  اشاره  با  مراسم  این  در 
از  قرآنیان  مناسب  استقبال 

طرح تربیت حافظان سال جاری، عنوان کرد: برای دستیابی به هدف 
این طرح که تربیت 10 میلیون حافظ قرآن درسطح کشور است 
باید همت بیشتری از سوی اساتید و مسئولین قرآن انجام شود. وی 
افزود: طرح تربیت حافظان قرآن کریم با همت اوقاف و امور خیریه و 
با همت اساتید قرآنی انجام می شود بنابراین نیازمند همراهی اساتید 
و نیز پشتکار قرآن آموزان هستیم که خوشبختانه در سطح استان 
و ارومیه شاهد تحقق این امر هستیم. رییس اوقاف و امور خیریه 
شهرستان ارومیه، در ادامه راه اندازی مراکز تخصصی حفظ قرآن 
کریم در شهرستان های مختلف را از برنامه های جدی اداره اوقاف به 
منظور تحقق اهداف طرح تربیت حافظان قرآنی عنوان کرد و گفت: 
به همین منظور مرکز حفظ قرآن کریم در ارومیه راه اندازی شده و 
در حال خدمت رسانی به مردم و قرآن آموزان است. حجت االسالم 
برادری در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری جشن والیت علوی 
در بقاع و امامزادگان استان گفت: طرح والیت علوی اکمال دین نبوی 
در جهت تبدیل بقاع متبرکه به یک فضای فرهنگی در ایام دهه 
والیت برگزار می شود. وی در ادامه افزود: هدف از برگزاری برنامه های 
مختلف جشن والیت علوی، زمینه سازی برای حرکت جامعه اسالمی 
به سمت معرفت بیشتر اهل بیت)ع(، و ترویج و تبلیغ و انتشار والیت 
امیر المؤمنین)ع( در سطح جامعه و نیز ایجاد فضای معنوی در سطوح 
مختلف جامعه به ویژه در میان نسل جوان است. همچنین در ادامه 
این مراسم حجت اسالم برادری اشاره ای به نحوه عمل اجرای نیت 
واقفین خیر اندیش کرد و گفت: چند سالی است سازمان اوقاف با 
اجرای طرح مهر تحصیلی و ساماندهی در اجرای امینانه نیات واقفین 
خیر اندیش این طرح را در سراسر کشور برگزار می کند. رییس اوقاف 
ارومیه در ادامه گفت: دراین طرح تالش کردیم دانش آموزان مستعد 
در زمینه رعایت اخالق و موفق در بحث تحصیل علم را شناسایی و 
درجهت افزایش کرامت انسانی و پیشرفت تحصیلی آنان با اهدای این 
بسته های هدیه به امر تشویق دانش آموزان توجه ویژه ای داشته باشیم. 

برگزاری مراسم جشن غدیر در شرکت 
توزیع برق استان سمنان

سمنان - خبرنگار فرصت امروز- مراسم نکوداشت دهه 
امامت و والیت و جشن عید غدیر خم، با حضور مدیرعامل و 

کارکنان شرکت توزیع برق استان سمنان برگزار شد.
از  غدیر  داشت:  بیان  آئین  این  در  سمنان  علمیه  حوزه  استاد 
اساسی ترین برنامه های پیامبر اسالم )ص( برای دوام و عزت و شکوه 
اسالم است. حجت االسالم رضا طاهریان با عنوان این که واقعه غدیر 
از ابعاد مختلف و از جهات متفاوت، دارای درخشندگی خاصی در 
تاریخ اسالم است گفت: کمتر مقطع تاریخی را می توان در جهان 
اسالم یافت که از لحاظ سند، اطمینان از اصل وقوع و کثرت روایات، 
قوت و استحکامی نظیر این رویداد مهم باشد. وی با اشاره به این 
که غدیر، سند فضیلت حضرت علی)ع( است بر تمام صحابه پیامبر 
اسالم )ص( افزود: والیتی که در حدیث غدیر نهفته است به معنای 
حکومت اسالمی می باشد و جایگاه آن بسیار واال و خطیر است و 
هیچ  نباشد،  انسان  دل  در  علی)ع(  امیرالمومنین  والیت  چنانچه 
از منتخبین  این مراسم  چیز پذیرفته نیست. یادآور می شود: در 
یازدهمین دوره مسابقات قرآنی کارکنان و همسران همکار، فرزندان 
همکار شرکت کننده در طرح ندای ملکوت ویژه موّذنین و مکّبرین 

و برگزیدگان مسابقات فرهنگی و ورزشی نیز تجلیل به عمل آمد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد:

کهگیلویه و بویراحمد 83 مدرسه 
استیجاری دارد

یاسوج-خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل آموزش و پرورش استان 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: کهگیلویه و بویراحمد 83 فضای تحصیلی 
استیجاری دارد. هادی زارع پور با تبریک روز شکوفه ها و همچنین 
جوانه ها به همه دانش آموزان و اولیا در استان کهگیلویه و بویراحمد 
اظهار کرد: باید اولیا به ما برای کمک به سال تحصیلی با کیفیت 
و پربار کمک کنند. مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و 
بویراحمد افزود: اولیا می توانند با همکاری در زمینه های مختلف از 
جمله در حوزه آموزشی و تربیتی معلمان و فرهنگیان را برای پرورش 
نسل آینده یاور و کمک کار باشند. وی با بیان بخشی از مشکالت 
آموزش و پرورش گفت: از نظر تجهیزات مشکالتی داریم که رئیس 
را  مشکالت  این  رفع  برای  همکاری  قول  کشور  نوسازی  سازمان 
داده است. این مسؤول افزود: یکی دیگر از مشکالت ما به فضاهای 
آموزشی برمی گردد که بر این اساس در حال حاضر تعداد 83 فضای 
استیجاری آموزشی در استان داریم. مدیرکل آموزش و پرورش استان 
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مشکالت خود را در ستاد پروژه 
مهر استان مورد بررسی قرار داده ایم و در کمیته های پنج گانه تا آنجا 
که توانسته ایم این مشکالت را بررسی و پی گیری کرده و به رفع 
آن ها مبادرت کرده ایم. وی از آمادگی تعداد دو هزار و 870 مدرسه 
در استان با تعداد 8 هزار و 880 کالس درس برای پذیرایی از 147 

هزار دانش آموز خبر داد.

مهندس قزل سفلو در جلسه با نشانه گذاران:
عملکرد طرح های جنگلداری در گلستان 

مناسب است ولی بایدتمامی خطاهای 
احتمالی موجود را برطرف کنیم

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- جلسه ای مشترک با نشانه 
گذاران و ناظرین طرحهای جنگلداری در خصوص توجیه فنی 
نحوه و شیوه نامه نشانه گذاری )به استناد مصوبه هیات دولت 
طرحهای  سهمیه 95/96  گردید(  ابالغ  سال 1392  در  که 
و  طبیعی  منابع  مسئولین  مدیرکل،  حضور  با  جنگلداری 
آبخیزداری استان و تمامی نشانه گذاران در مورخ 95/6/21 در 
محل ایستگاه نظارت طرح جنگلداری وطنا تشکیل گردیدکه 
در آن مهندس قزل سفلو مدیرکل طی سخنانی گفتند: عملکرد   
طرح های جنگلداری در استان متناسب است ولی بایدتمامی 
ادامه  در  کنیم.ایشان  برطرف  را  موجود  احتمالی  خطاهای 
گفتند: در اذهان عمومی و جامعه سایه سنگین تنفس جنگل 
حاکم است و میبایست حساسیت های مربوطه را درک کرد زیرا 
در دوران گذر قرار داریم. همچنین وی با اشاره به امور مربوط 
به احیا و توسعه گفتند: باید این امور را جدیتر گرفت چون 
درخصوص فرسایش و رسوب با مشکالت زیادی مواجه می 
باشیم. وی در ادامه گفتند در کلیه امورات اجرایی باید سعی 
در کاهش خطاهای عمدی و سهوی گردد همچنین در جامعه 
بیشترین سواالت و حساسیت ها در بخش طرح های جنگلداری 
است که خود ناشی از عدم اطالع و آگاهی عامه از عملکرد 
مثبت طرح های جنگلداری می باشند. ایشان درخصوص شیوه 
منتظر  باید  آینده  در  گفتند:  نیز  نشانه گذاری  نحوه  و  نامه 
نظر سازمان بود و تصمیم گیر سازمان جنگل ها خواهد بود. 
بدیهی  نشانه گذاری  بخش  در  هرگونه خطا  بروز  در صورت 
است برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. وی سپس 
درخصوص مقابله با امراض و آفات جنگلی نیز اظهار کرد: باید 
حساسیت بیشتری داشت و از امکانات و توانائی های طرح های 
جنگلداری بیشتر بهره گیری کرد. مهندس قزل سفلو در همین 
خصوص افزودند: با وجود برنامه حفاظت و حمایت در کتابچه 
طرح های جنگلداری درشرح خدمات تهیه طرح های جنگلداری 
بخشی تحت عنوان خاص آفات و امراض جنگلی پیش بینی 
گردد.مهندس موسوی نژاد معاون امور جنگل اداره کل از دیگر 
 GPS سخنگویان این جلسه بودند که بر استفاده از دستگاه
در تهیه مختصات جغرافیایی درختان نشانه گذاری شده تاکید 
نظرات سازمان  نقطه  به  توجه  با  ادامه گفتند:  و در  نمودند 
احتماالً تغییراتی در سرپرستان نشانه گذاری داده خواهد شد. 
مهندس مقدسی رئیس اداره جنگلداری نیز طی سخنانی ضمن 
ارائه آماری از عملکرد نشانه گذاری در سال گذشته )94/95(، بر 
دقت و حساسیت نشانه گذاران و ناظرین طرح های جنگلداری 
در امر نشانه گذاری و رعایت دستورالعمل ابالغی و جدیت و 
تسریع در انجام نشانه گذاری سهمیه طرحهای جنگلداری تاکید 
نمودند.مهندس ابراهیمی ملکشاه نماینده دفتر جنگلداری و 
امور بهره برداری در امور نشانه گذاری طرحهای جنگلداری نیز 
به عنوان آخرین سخنگو در این جلسه، درخصوص شیوه نامه 
و نحوه نشانه گذاری درختان سهمیه 95/96 مطالبی مطرح 

نمودند.

خاموشی در مناطق مرکزی مسجدسلیمان 
کاهش می یابد

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- احمدپور، مدیریت توزیع نیروی 
برق شهرستان مسجدسلیمان گفت: با افزایش دمای هوا و افزایش بار 
بر روی فیدرهای موجود در برخی از مناطق مرکزی شهرستان مسجد 
سلیمان از جمله سی برنج، مالشنبه، کمپ کریسنت، نمره 2 و شصت 
دستگاه، شاهد بروز خاموشی های مکرر در این مناطق بودیم. وی ادامه 
داد، به دنبال مشکالت به وجود آمده در شبکه و به دنبال آن اختالل 
در خدمات رسانی به مشترکین برآن شدیم تا در حرکتی جهادی و 
با بهره برداری از فیدرهای نیمه کاره و تعدیل بار فیدرهای موجود، از 
خاموشی های مکرر بکاهیم. احمدپور اظهار کرد: در این اقدام که 5 
روز به طول انجامید، در بدترین شرایط آب و هوایی و با تالش شبانه 
روزی نیروه های بهره برداری اداره برق مسجدسلیمان، فیدر خروجی 
دو مداره از ایستگاه مالکریم به متراژ 500 متر تکمیل و فیدر بحرانی 
ایستگاه هوانیروز که بار آن بیش از 9 مگاوات و 500 آمپر بود تعدیل 
شد. مدیر توزیع برق شهرستان مسجدسلیمان ابراز امیدواری کرد با 
تعدیل بار صورت گرفته از بسیاری از خاموشی های آتی کاسته شده و 

فیدرهای موجود از شرایط بحرانی خارج گردد.
نخستین اطالعات دریافتي درباره علت سقوط بالگرد 

امدادي اورژانس در آمل
سقوط بالگرد اورژانس مازندران بر اثر 
برخورد با تیر برق در منطقه گزنك آمل

فرصت  ساری-خبرنگار 
امروز- بالگرد اورژانس 115 
براي  که  مازندران  استان 
امداد رساني به منطقه گزنک 
اعزام شده بود به دلیل گرد و 
خاک به وجود آمده در هنگام 
فرود به تیر برق برخورد کرد. 
به گزارش خبرنگار مازندران براثر این حادثه یکي از همکاران اورژانس 
115 استان جان خود را از دست داد و یکي دیگر از امدادگران هم 
مصدوم شد. گفتني است در اثر برخورد کامیون و وانت در محدوده 
منظریه هراز و دومصدوم بالگرد به پرواز در آمد، در محل فرود به دلیل 
برخاستن گرد وخاک و ایجاد محدودیت در دید خلبان باعث برخورد 
بالگرد به کابل فشار قوي شد و یک نفر از کارشناسان فوریتهاي 
پزشکي در دم فوت نمود و یکي دیگر از کارشناسان فوریتها دچار 
آسیبهاي شدید به اندامها شد.خلبان و کمک خلبان دچار آسیبهاي 

سطحي شدند.
مدیرعامل شرکت برق کهگیلویه و بویراحمد خبر داد

مطالبات 96 میلیارد تومانی شرکت برق 
کهگیلویه و بویراحمد از مشترکین

یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: مطالبات شرکت توزیع نیروی برق 
استان از مشترکین انشعابات خانگی، تجاری و مسکونی 96 میلیارد 
تومان است. داوود راهزادی، در خصوص مطالبات شرکت توزیع نیروی 
برق کهگیلویه و بویراحمد از مشترکین اظهار کرد: مطالبات شرکت 
خانگی،  تجاری،  انشعابات  مشترکین  از  استان  برق  نیروی  توزیع 
صنعتی و... 96 میلیارد تومان است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق کهگیلویه و بویراحمد خواستار پرداخت مطالبات این شرکت 
ارائه  موجب  شرکت  این  مطالبات  موقع  به  پرداخت  افزود:  و  شد 
خدمات بهتر و مطلوب تر می شود؛ بنابراین انتظار می رود مطالبات 
شرکت توزیع نیروی برق استان پرداخت شود. وی در ادامه با اشاره 
به برنامه های این شرکت برای توسعه خدمات گفت: بردن خدمات به 
نقاط محروم و دور دست یکی از اولویت های شرکت توزیع نیروی 
برق است تا بتوانیم به محرومان و مستضعفان در این نقاط محروم 
خدمات ارائه کنیم که تاکنون هم اقدامات خوبی در این زمینه انجام 
شده است. راهزادی با اشاره به اینکه سیاست دولت توجه ویژه به 
مناطق محروم و دور دست برای ارائه خدمات است، افزود: 36 نیروگاه 
خورشیدی در آینده نزدیک به مناطق صعب العبور و روستائیان تعلق 
می گیرد تا روستاهای دور دست استان از نعمت برق برخوردار شوند.

 
برگزاری دومین سوگواره چاووش خوانی 

در شهرستان میناب 
فرهنگ  اداره  رئیس  امروز-  فرصت  خبرنگار   - میناب 
و ارشاد اسالمی شهرستان میناب: دومین سوگواره چاووش 
خوانی و نواهای عاشورایی در روستای چراغ آباد بخش توکهور 
برگزار می گردد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی هرمزگان،رضا اوژند گفت: سوگواره چاووش 
خوانی با هدف حفظ و ترویج فرهنگ، و سنت های قدیمی 
عزاداری ها و انتقال آیین ها و سنت های عزاداری محلی و 
اصیل این مناطق به نسل های جوان می باشد. اوژند گفت: 
دومین سوگواره چاووش خوانی هشتم مهرماه مصادف با حضور 
چاووش خوانان شهرستان میناب در روستای چراغ آباد بخش 

توکهور برگزار می گردد.

امروز-  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
شصت و نهمین جلسه کمیته کارشناسی کارگروه 
به  هرمزگان  استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
مشکالت  بررسی  و  مناسب  راهکار  ارائه  منظور 
واحدهای صنعتی به دبیری معاون امور صنایع و 
معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت و با حضور 
و  استان  اجرایی  دستگاه های  بانکها،  نمایندگان 
مدیران واحدهای صنعتی و معدنی در محل سالن 
جلسات این سازمان برگزار شد. به گزارش روابط 
عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، 
سهراب رضوانی ضمن تبریک دهه پر برکت امامت 
این جلسه به همکاری نزدیکتر بین  و والیت در 
اجرایی  دستگاه های  و  بانکها  تولیدی،  واحدهای 
موانع  رفع  و  حل  ما  وظایف  افزود:  و  کرد  اشاره 

تولید است و باید با تدابیر ویژه و اتخاذراهکارهای 
مناسب مشکالت را از سر راه تولیدکنندگان برداریم.  
وی افزود: امروز ایجاد اشتغال جز از طریق رونق 
اقتصادی و سرمایه گذاری میسر نیست؛ لذا اولویت 
با  اصلی، تالش برای ادامه کار واحدهای تولیدی 
از  ظرفیت کامل است. وی تاکید کرد: آن دسته 
واحدهایی که باعث اشتغالزایی شده اند و در حال 
فعالیت و تولید نیز هستند؛ باید حمایت شده و به هر 
نحو ممکن از تعطیلی و توقف این واحدها جلوگیری 
بعمل آید. گفتنی است: در این جلسه مشکالت 
بیش از6 واحد تولیدی در زمینه های تولید صنایع 
شناور سازی، صنایع معدنی و طرح باالی 60 درصد 
و همچنین 4 پرونده در قالب تسهیالت رونق تولید 

مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

معاون امور صنایع و معادن عنوان کرد 

امروز ایجاد اشتغال جز از طریق رونق اقتصادی و سرمایه گذاری میسر نیست

ارائه  اجرایی شدن طرح  با  تبریز - اسد فالح- 
الکترونیک  دولت  پیشخوان  دفاتر  در  خدمات 
مشترکان شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
می توانند در دفاتر خدمات پیشخوان دولت، خدمات 
خبرنگار  گزارش  به  کنند.  دریافت  را  مختلفی 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  تبریز،  در  ما 
اظهار  خبر  این  اعالم  با  شرقی  آذربایجان  استان 
منظور  به  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  داشت: 
بهبود فرآیندهای خدمات آب و فاضالب شهری و 
همچنین به منظور ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان 
دولت در جهت تکریم ارباب رجوع خدمات مربوط به 
امور مشترکان را دریافت می کنند. مهندس علیرضا 
برای  را  فراوانی  امکانات  این شرکت  افزود:  ایمانلو 

تحقق مشتری مداری فراهم کرده و با بکارگیری 
ارائه  فرآیندهای  بهبود  به  جدید  فناوری های 
خدمات عمومی، تسریع در ارائه خدمات، شفافیت 
اطالعات، کاهش فاصله میان شرکت و مشترکان، 
مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های عمومی و 
تسهیل فرآیندهای کاری سازمانها کمک می کند. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
افزود: این شرکت به منظور سهولت در ارائه خدمات 
برای مشترکان، اقدام به عقد قرارداد با 146 دفاتر 
پیشخوان دولت کرده است و شهروندان در سطح 
استان می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت 
از 22 خدمات قابل ارائه از جمله تقاضای انشعاب 
و  آب  انشعابات  نام  تغییر  فاضالب،  انشعاب  آب، 

انشعابات،  جمع آوری  درخواست  قبول  فاضالب، 
اعالم خرابی و تعویض کنتور، جابجایی کنتور، تسویه 
حساب، اعالم ارقام کنتور اخذ قبوض المثنی آب 
و فاضالب بهره مند گردند. مهندس ایمانلو ادامه 
در  عمل،  و  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد  سال  در  داد: 
جهت تحقق بخشیدن به اهداف دولت الکترونیک، 
پرداخت  سامانه  خدمات  از  توانند  می  مشترکان 
غیرحضوری قبوض آب بهاء با شماره تلفن 1522 
استفاده کنند. وی اضافه کرد: مشترکان در سطح 
استان آذربایجان شرقی می توانند با شماره تلفن 
1522 و وارد کردن شناسه قبض عالوه بر پرداخت 
غیرحضوری صورت حساب آب بهاء از میزان بدهی 

و تاریخ و مبلغ آخرین پرداختی قبض اطالع یابند.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي 
آذربایجان غربي از امکان دریافت تسهیالت بانکي توسط واحدهاي تولیدي 
که داراي بدهي معوقه مي باشند طبق بخشنامه بانک مرکزي خبر داد. به 
گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي آذربایجان غربي، احسان 
از  استفاده  محدودیت  صنعتگران  مشکالت  از  یکي  اینکه  بیان  با  جوي 
تسهیالت مصوب بدلیل وجود بدهي بانکي بود،اظهار داشت: در راستاي 
حمایت هاي دولت از صنعت و صنعتگر طبق بخشنامه جدید بانک مرکزي 
واحدهاي تولیدي که داراي بدهي معوقه مي باشند طبق دستور العمل 
ابالغي مي توانند از تسهیالت بانکي برخوردار شوند. وي با بیان اینکه این 
دستور العمل شامل واحدهاي تولیدي که تسهیالت دریافتي قبلي را در محل 
موضوع قرارداد تسهیالت اعطایي مصرف نموده اند، مي شود، تصریح کرد: 
واحدهاي تولیدي که به استناد صورتهاي مالي حسابرسي شده طي سه 
سال گذشته به دلیل کاهش فروش ناشي از عوامل خارج از حیطه اختیار و 
اراده مدیریت، با کاهش سود آوري مواجه شده اند، ولي ظرف دو سال قبل 

از آن و علي رغم دریافت تسهیالت و با استفاده از خدمات بانکي در هیچ 
یک از بانکها یا موسسات اعتباري غیر بانکي، بدهي غیر جاري )اعم ار ریالي 
و یا ارزي( نداشته اند نیز شامل این دستور العمل مي باشند. جوي با اشاره به 
اینکه واحدهاي تولیدي که تعدیل نیرو نداشته و یا در صورت تعدیل نیرو، 
دریافت تسهیالت جدید شرایط بازگشت به کار نیروهاي تعدیل شده را 
براي آنها فراهم میکند از اولویت برخورداري از تسهیالت مذکور مي باشند، 

گفت: واحدهاي تولیدي که بدلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه هاي 
اجرایي دولتي، شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت نتوانسته اند تعهدات 
خود را در قبال شبکه بانکي کشور ایفا نمایند و واحدهاي تولیدي که استمرار 
عملیات تولیدي آنها بنا به دالیلي خارج از حیطه اختیار مدیران و بر اساس 
شرایط کالن اقتصادي نظیر نوسانات ناگهاني شدید نرخ برابري اسعار با 
مانع مواجه شده است نیز از مشمولین برخورداري از تسهیالت اعطایي 
طبق این ابالغیه مي باشند. وي با اشاره به اهمیت حمایت از واحدهاي 
صادرات گرا جهت ارز آوري و ایجاد فرصتهاي شغلي، تصریح کرد: براساس 
این دستورالعمل واحدهاي تولیدي که داراي توان صادراتي بوده و استمرار 
عملیات تولیدي آنها میتواند باعث افزایش صادرات غیر نفتي کشور شود 
نیز شامل این بخشنامه مي شوند. احسان جوي در ادامه افزود: واحدهایي 
تولیدي که مشمول این بخشنامه مي باشند، مي توانند با مراجعه به معاونت 
صنایع کوچک شرکت و ارائه مدارک و مستندات نسبت به دریافت تسهیالت 

اقدام نمایند.

مدیرعامل این شرکت خبر داد 

خدمات قابل ارائه شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت اعالم شد 

مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي آذربایجان غربي خبر داد

امکان دریافت تسهیالت توسط واحدهاي تولیدي حتي با داشتن بدهي معوقه

سمنان - خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان)سازمان برنامه 
استان  این  هدفگذاری  به  اشاره  استان(با  بودجه  و 
برای برگزاری 60درصد سرشماری نفوس و مسکن 
این استان از طریق اینترنتی گفت: برگزاری اینترنتی 
سرشماری نفوس و مسکن جدای از همه مزایای مادی، 
زمان ثبت اطالعات خانوارها را به حدود 10درصد 
می رساند. سعید طاهری در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: همه زیرساخت های الزم برای برگزاری اینترنتی 
با  وی  است.  فراهم  استان  در  مهم  این سرشماری 
بیان اینکه در سرشماری نفوس و مسکن 95 برای 
اولین بار بخشی از سرشماری به صورت اینترنتی برگزار 
می شود تصریح کرد: برگزاری اینترنتی سرشماری، 

هزینه های این سرشماری ملی را به حداقل ممکن 
کاهش می دهد. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان 
سمنان از کاهش حداقل 50درصدی هزینه های این 
طرح بزرگ در صورت برگزاری اینترنتی آن خبر داد 
و افزود: دولت تاکنون هزینه های زیادی برای ایجاد 
زیرساخت ها در کشور انجام داده و لذا استفاده از این 
ظرفیت ها و کاهش هزینه ها امری ضروری است. وی 
از کاهش اتالف وقت و زمان به عنوان یکی از مزایای 
برگزاری اینترنتی سرشماری نام برد و گفت: کاهش 
بار مالی و هزینه های مادی طرح، دقت باال، دسترسی 
آسان به اطالعات و جمع آوری و دسته بندی آنالین 
طرح،  با  درگیر  انسانی  نیروی  تعداد  کاهش  آمار، 
در  سرشماری ها  برگزاری  بین  فاصله های  کاهش 

سال های آتی و...از جمله مزایای برگزاری اینترنتی 
سرشماری امسال است.طاهری با اشاره به برگزاری هر 
10 سال یک بار این سرشماری،اضافه کرد:آمار به دست 
آمده از این سرشماری مبنای تمامی برنامه ریزی ها و 
تصمیم گیری های کالن در کشور و استان خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان سمنان با اذعان 
اظهار  اطالعات خانوارها محرمانه می ماند  اینکه  به 
کرد: براساس قوانین جمهوری اسالمی کلیه اطالعات 
فردی افراد محرمانه است و تحت هیچ عنوانی این 
اطالعات جز در موارد کلی و جمع بندی ها در اختیار 
دیگر دستگاه ها قرار نمی گیرد.وی با اشاره به تاکید 
ارائه  بودن  واجب  در خصوص  رهبری  معظم  مقام 
صحیح آمار به ماموران اجرایی سرشماری خاطرنشان 

کرد: معظم له تاکید بسیار زیادی بر مشارکت مردمی 
در این طرح و ارائه آمار و اطالعات صحیح فرمودند.

طاهری به فراهم بودن زیرساخت های الزم در استان 
سمنان برای برپایی اینترنتی سرشماری اشاره کرد و 
گفت: حضور استان سمنان در شمار سه استان اول 
کشور در ضریب باالی اینترنتی، پوشش 112درصدی 
اینترنت پرسرعت در  تلفن همراه در استان، وجود 
باالی  نرخ  استان،  روستاهای  درصد   75 از  بیش 
باسوادی، سرانه باالی دانشجویی و جمعیت در خور 
و  پرسنل  نفری  هزار   25 جمعیت  و  دانش آموزی 
کارمندان دولتی در سمنان و...همه و همه بستر را 
برای برگزاری اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن 

امسال در این استان فراهم کرده است.

مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان اعالم کرد
کاهش 50درصدی هزینه های سرشماری با برگزاری اینترنتی

با  آموزشی  روزه  سمینار یک  اهواز - خبرنگار فرصت امروز- 
عنوان " متوازن سازی و حل تعارض میان کار و زندگی " جهت 
بهره برداری  شرکت  در  ویژه  اجتماعی  مهارت های  سطح  افزایش 
نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد. طی این سمینار که توسط 
خانم دکتر فهمیه ُقِبیتی مدرس دانشگاه و در سالن اجتماعات اداره 
آموزش برگزار شد تعارض های مرسوم و مطرح در زندگی امروز بانوان 
و روش های مقابله و رفع آنها به شرکت کنندگان ارائه گردید. وی 
در خصوص این سمینار گفت: اغلب بانوان شاغل در زندگی امروزه 

با تعارض هایی در زندگانی شان مواجه هستند که عمدتاً مربوط به 
نقش های مختلف همسری، مادری و فرزندی آنان در خانواده است. 
از آنجایی که این نقش ها در خیلی از موارد هم راستا نیست، فرد 
برای مدیریت این امور متفاوت به یک نقطه تعارضی می رسد که 
نیاز به استفاده از مهارت است. دکتر فهمیه قبیتی افزود: طی این 
چگونگی  و  چرایی  مفاهیم  و  ها  تعارض  بروز  ریشه های  سمینار 
وقوع تعارض های بین کار و زندگی و راهکارها و روش های علمی 
متوازن سازی کار و زندگی و همچنین شناخت بیشتر از طبیعت کار 

و زندگی شخصی، رابطه بین آنها و شیوه هایی که می توانند تعادلی 
مناسب و منطقی بین این دو ایجاد کنند به بانوان شاغل آموزش داده 
می شود. آموزش اصول حل تعارض و متوازن سازی کار و زندگی 
برای بانوان – کاهش هزینه های تحمیل شده ناشی از تعارض های 
کارکنان به سازمان – افزایش سطح بهداشت روان و کیفیت زندگی 
کارکنان – افزایش سطح سالمت سازمان –از دیگر سرفصل هایی 
بودند که در این سمینار توسط مدرس مربوطه برای شرکت کنندگان 

تشریح شد.

همزمان  امروز-  فرصت  خبرنگار   - ارومیه 
از  بهره برداری  آئینی  تعاون،در  هفته  با 
استخرسرپوشیده مجموعه ورزشی کارگران ارومیه 
آغاز شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل در این 
آئین با شکوه که با حضور دکتر قاضی پور نماینده 
مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی و مدیران 
شورای هماهنگی واحد های تابعه در محل محوطه 

استخر برگزار شد،مهندس نقی زاده مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
استان آذربایجان غربی با تبریک هفته تعاون به همه تعاونگران گفت:تعاون 
زیربنای اصلی توسعه اقتصاد جامعه و رونق اشتغال است. وی تصریح کرد: 
یکی از راه های اساسی تحقق شعار سال اعالم شده از سوی رهبر معظم 
انقالب مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل،رونق بخش تعاون است چرا 

که با ایجاد تعاونی ها در کشور و ایجاد برنامه های 
حمایتی می توانیم شاهد تاثیرگذاری این بخش 
در رشد و توسعه اقتصادی کشور باشیم برای این 
منظور نقش حوزه تعاون در اقتصاد کشور باید 
برجسته شود و مشارکت ها و تشکل های مردمی 
و تعاونی ها باید گسترش یابد تا از نظر اجتماعی 
و اقتصادی شاهد رشد باشیم. مدیر کل تعاون،کار 
ورفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود رسالت اصلی 
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی را خدمت رسانی به اقشار ضعیف جامعه از 
جمله کارگران عنوان کرد و گفت: انقالب شکوهمند اسالمی مدیون ومحصول 
تالش کوخ نشینان و کارگران است و اینک وظیفه شرعی و عرفی ما مسئوالن 
ودولتمردان است تا ادای دین کرده و درخدمت آنان باشیم. مهندس نقی 

زاده خاطر نشان کرد: بحمدهلل ما در مسیر خدمت به کارگران موفق بوده ایم 
و احداث مجموعه ورزشی کارگران ارومیه و استخر سرپوشیده این مجموعه 
ورزشی که امروز به یمن قدوم فرزندان عزیز بهزیستی به بهره برداری رسید 
گواهی زنده بر این ادعای ماست. وی گفت: احداث استخر سرپوشیده مجموعه 
ورزشی کارگران ارومیه در زمینی به مساحت 1180 متر مربع با 27 میلیارد 
ریال اعتبار از سال 1388 آغاز شده است و به میمنت هفته تعاون امروز 
شاهد بهره برداری از آن هستیم. دکتر قاضی پور نماینده مردم شریف ارومیه در 
مجلس شورای اسالمی نیز در این آئین با تبریک هفته تعاون به همه تعاونگران 
و تمام زیر مجموعه های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر خدمت 
روز افزون به اقشار آسیب پذیر جامعه گفت: امروز بخش عظیمی از جامعه ما 
بخش کارگری هستند،کارگران ولی نعمت این کشور هستند و خدمت به آنان 

وظیفه تمام مسئوالن است.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری گلستان در اولین جلسه کارگروه 
استانی مدیریت جامع حوزه آبخیز بیان داشت: اقدامات 
انجام شده درآبخیزداری گلستان قابل ستایش است و 
باعث شده خسارت های ناشی از سیل کمتر شود.رضا 
مروتی در ادامه گفت: بعد از سیل ویرانگر سال های 80 
و 81، بارش هایی با همان شدت داشته ایم اما اقدامات 
این  از  ناشی  آبخیز خسارت  انجام شده در حوزه های 
سیل ها را کم کرده است. ایشان در ادامه افزودند: این 
آمادگی وجود دارد مصوبات کارگروه مدیریت جامع حوزه 
آبخیز را در جلسه شورای برنامه ریزی، توسعه و اشتغال 
استان گلستان مطرح کنیم و به تصویب برسانیم.مروتی با 
تاکید بر اهمیت این کارگروه افزود: آبخیزداری در استان 

گلستان ظرفیت باالیی دارد و نیاز به این کارگروه برای 
انجام کارهای بهتر وجود داشت و الزم است همه اعضا 
مشارکت فعالی در این طرح داشته باشند.معاون عمرانی 
استانداری گلستان با اشاره به نگاه جامع به مدیریت 
تصریح  نگری  بخشی  از  پرهیز  و  آبخیز  حوزه  جامع 
کرد: ابتدا باید هدف ما حوزه آبخیز همه استان باشد 
و در کار اجرایی مدیریت جامع حوزه چهل چای می 
تواند به عنوان پایلوت، الگو و تمرین برای سایر حوزه 
ها مد نظر قرار بگیرد.مروتی تاکید کرد که الزم است 
دستگاه های اجرایی عضو کارگروه در پایلوت چهل چای 
به صورت هماهنگ و منسجم فعالیت داشته باشند.وی 
با بیان اینکه جلسات این کارگروه به صورت منظم و با 
فواصل زمانی مناسب برای دستیابی به اهداف مورد نظر 

برگزار شود، از دستگاه های اجرایی که در این کارگروه 
حضور دارند خواست که پیشنهادات و برنامه های خود 
را برای جلسه بعدی کارگروه آماده کنند.در ادامه این 
آبخیزداری گلستان  و  منابع طبیعی  جلسه، مدیرکل 
تعریف  خصوص  در  استانی،  کارگروه  دبیر  عنوان  به 
مدیریت  کرد:  اظهار  آبخیز  حوزه های  جامع  مدیریت 
جامع حوزه آبخیز فرآیندی آگاهانه است که جنبه های 
مختلف بهره برداری از منابع طبیعی از قبیل بیوفیزیکی، 
اجتماعی-سیاسی و اقتصادی را به منظور دستیابی به 
اهداف بهره برداران از جمله امنیت غذایی، سودآوری، 
کاهش خطرپذیری با در نظر داشتن اهداف جامعه تلفیق 
به مخاطراتی چون  توجه  قزل سفلو  می کند.ابوطالب 
تغییر اقلیم، مدیریت اکوسیستم های طبیعی، مدیریت 

آب های زیر زمینی، مدیریت آب های سطحی و مدیریت 
اهداف مهم مدیریت  عنوان  به  را  انسانی  فعالیت های 
جامع حوزه آبخیز عنوان کرد.وی ادامه داد: پایداری و 
ارتقاء اکوسیستم های طبیعی در حوزه آبخیز، هم افزایی 
و همگرایی درون سازمانی و مجموعه سازمان های مؤثر و 
تأثیرگذار در برنامه ریزی جامع حوزه آبخیز و جلب مؤثر 
مشارکت مردم، توانمندی بهره برداران مجاز و جوامع 
محلی و حضور فعال تشکل های آنان در سیاست گذاری، 
برنامه ریزی و اجرایی طرح های مدیریت جامع حوزه های 
آبخیز و تأکید بر اولویت در تخصیص و تجمیع منابع 
اعتباری ملی و استانی طرح های مختلف به منظور تحقق 
مدیریت جامع در حوزه های پایلوت و سایر حوزه ها از 

اهداف مورد انتظار است.

تبریز - اسد فالح- اردوی فرهنگی خانوادگی ) ویژه خواهران ( 
کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
به مناسبت گرامیداشت دهه امامت و والیت و فرا رسیدن هفته دفاع 
مقدس با حمایت مدیر منطقه و برنامه ریزی، همکاری و تعامل پایگاه 
مقاومت شهید رجایی و روابط عمومی در منطقه گردشگری سرعین 
برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی، اردوی فرهنگی 
خانوادگی کارکنان این منطقه با شرکت 90 نفر از خانواده کارکنان به 
منظور گرامیداشت دهه امامت و والیت و همچنین ارتقای سالمت و 
نشاط جمعی و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و اشاعه آموزه های نماز 

با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و تفریحی در منطقه گردشگری 
سرعین برگزار شد.محمد جداری صالحی، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج 
شهید رجایی در جلسه توجیهی این اردو ضمن تبریک دهه امامت و 
والیت و عید غدیرخم و همچنین فرارسیدن هفته دفاع مقدس، در 
خصوص اهمیت موضوع حجاب و عفاف و تأثیر آن در استحکام بنیان 
خانواده و شکوفایی ابعاد معنوی و انسانی مطالبی را بیان کرد. بازدید 
از جاذبه های گردشگری منطقه سرعین، اجرای مسابقه فرهنگی و 
حضور در یادمان شهدای گمنام منطقه شورابیل در شهرستان اردبیل و 
گرامیداشت یاد و خاطره ایثارگری شهدای واالمقام از جمله برنامه های 

این اردوی فرهنگی و تفریحی بود.

برگزاری کارگاه آموزشی متوازن سازی بین کار و زندگی در نفت و گاز مسجدسلیمان

آغاز بهره برداری از استخرسرپوشیده مجموعه ورزشی کارگران ارومیه

معاون عمرانی استاندار گلستان:
اقدامات آبخیزداری گلستان خسارت ناشی از سیل را کم کرده است

به مناسبت گرامیداشت دهه امامت و والیت و فرا رسیدن هفته دفاع مقدس 
برگزاری اردوی فرهنگی خانوادگی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
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