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مشاور دادستان کل کشور عنوان کرد

پیشنهاداتی برای اصالح احکام قضایی در برنامه ششم توسعه
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رئیس کل دادگس��تری آذربایجان شرقی در 
همایش صیان��ت از روحانی��ت و حوزه های 
علمیه که در سالن اجتماعات شهید قدوسی 
)ره( دادگس��تری تبریز برگزار ش��د، گفت: 
علت اصلی قانون گریزی، عدم پایبندی افراد 

به ارزش های دینی است.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حجت االسالم 
والمس��لمین مظفری با اعالم اینکه قانون م��داری و توجه به مقررات 
امروزه بعنوان یک ضرورت، خود را نش��ان می دهد، اظهار داشت: آمار 
ورودی پرونده به دس��تگاه قضایی نشاندهنده یک نوع توسعه بیماری 
مزمن »قانون گریزی« در جامعه اس��ت که محصولش، ورود میلیونی 
پرونده های کیفری و حقوقی به دستگاه قضایی است.وی افزود: آسیب 
شناس��ی های اولیه این را نش��ان می دهد که مهم ترین دلیل و عامل 
مؤثر در قانون گریزی، عدم توجه به کار فرهنگی اس��ت؛ متأسفانه نوع 
نگاه مردم به تکالیف دینی و قانونی شان تغییر کرده و توجه به حقوق 
ش��هروندی و انس��انی روز به روز کمرنگ تر می ش��ود، در جامعه باید 
الگوهای فضیلت مدار از ناحیه روحانیت ترویج داده شود، رعایت قانون 
از روی ترس فایده چندانی ندارد و با از بین رفتن ترس، قانون گریزی 

افزایش پیدا خواهد کرد، فرهنگ قانون مداری بایستی در جامعه ...

مدی��رکل بنیاد مس��کن انقالب اس��المی 
آذربایجان ش��رقی اعطای اس��ناد مالکیت 
ب��ه روس��تائیان را اقدام��ی جه��ادی در 
مناطق محروم عنوان ک��رد و گفت: بنیاد 

مس��کن انقالب اس��المی آذربایجان شرقی 
از ش��روع س��ال 95 و تاکنون بیش از 5305 جلد س��ند مالکیت در 
سطح روس��تاهای اس��تان و در ش��هرها به متقاضیان واجدالشرایط 
اعطا کرده اس��ت که سهم مناطق روستایی از این تعداد 3315 فقره 
س��ند بوده و نزدیک به 1990جلد س��ند در ش��هرهای زیر 25 هزار 
نف��ر به صاحبان امالک واگذار کرده اس��ت.به گزارش خبرنگار ما در 
تبری��ز، مهندس حافظ باباپور با بیان اینکه س��نددار کردن خانه های 
روس��تای پیرو قانون ساماندهی روستاها اجرا می ش��ود، اظهار کرد: 
یکی از مهم ترین مزایای سنددار کردن خانه های روستایی و شهری 
برخورداری از تس��هیالت بانکی برای نوس��ازی این اماکن بوده است.

وی در رابطه با سیاس��ت صدور سند مالکیت اماکن روستایی توضیح 
داد: بنا بر ضرورت های موجود اراضی مشترک بافت روستاها، تضعیف 

تعلقات روحی و روانی روس��تاییان به زادگاهش��ان و شکاف...

اعطای اسناد مالکیت به 
روستائیان اقدامی جهادی 

در مناطق محروم است

علت اصلی قانون گریزی، 
عدم پایبندی افراد به 
ارزش های دینی است
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مشاور دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: بنابه مراتب اشعارى، در 
ــت هاى كلى برنامه ششم توسعه  اجراى بندهاى 56 و 64 و 65 سياس
ــورخ 94/4/9) مبنى بر كاهش  ــى مصوب مقام معظم رهبرى (م قضاي
ــور و بازنگرى در قوانين جزايى به منظور كاهش  جرم و جنايت در كش
ــتفاده از محكوميت به حبس و تبديل آن   ــرم و جنايت و كاهش اس ج
ــت تعديل و كاهش  ــدى ديگر» تدابير منطقى در جه ــه مجازات نق «ب
ــخگويى  ــى همـراه با پاس ــتگاه قضاي ــاى وارده به دس ــداد پرونده ه تع
ــريع تر و بهتر به مردم، كاهش اطاله دادرسى، فراهم نمودن فرصت  س
ــتر براى رسيدگى توأم با دقت و كيفيت براى قضات، صدور آراى  بيش
ــت هاى  ــش اعتراضات و دادخواس ــه موجبات كاه ــن (به نحوى ك متق
ــم و مراجع عالى) فراهم  ــى و فرجام خواهى در محاك تجديدنظرخواه
ــبه قضايى و مردمى و  ــز از ظرفيت هاى قانونى نهادهاى ش ــردد و ني گ
ــتگاه قضايى  ــود در بخش ها و حوزه هاى مختلف دس قابليت هاى موج
ــرى صحيح به عمل آيد و نظر به تكاليف و مأموريت هاى محوله  بهره گي
ــه هريك از نهادها و بخش هاى قوه قضائيه، در جهت كاهـش ورودى  ب
ــاى «تقنينى» و «اجرايى»  ــا عالوه بر تدابير قضايى، راهكاره پرونده ه

نيز الزم است. 
وى به طرح پيشنهاد براى اصالح و الحاق احكام قانون برنامه پنج ساله 
توسعه ششم كشور، تصريح و اين موضوع را در چند ماده تفسير كرد كه 

در ادامه قابل مشاهده است. 
ــكايت هاى استخدامى عليه  ماده 1) از تاريخ تصويب اين قانون كليه ش
ــورى  ــتگاههاى اجرايى  (موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كش دس
ــيدگى در مراجع قضايى و كميسيون ها و  ــابقه رس مصوب 1386) كه س
هيأت ها و شوراهاى دولتى نداشته باشد، توسط كميسيونى متشكل از دو 
ــناس عالى رتبه ادارى و استخدامى و يك نفر حقوقدان آشنا به  نفر كارش
امور استخدامى مستقر در سازمان مديريت وبرنامه ريزى كشور رسيدگى 
ــط وزير دادگسترى تهيه و پس از  ــود و آئين نامه اجرايى آن توس مى ش

تصويب هيأت وزيران به تأييد رئيس قوه قضائيه مى رسد. 
ــنهاد رئيس  ــتخدامى با پيش ــد ادارى و اس ــان ارش تبصره 1: كارشناس
ــدان، منتخب رئيس قوه  ــور و عضو حقوق ــازمان و با ابالغ رئيس جمه س

قضائيه خواهد بود. 
ــيون مى تواند شعبات استانى داشته  تبصره 2: در صورت اقتضاء كميس
ــيون در استاندارى مى باشد و  ــد. در اين صورت محل استقرار كميس باش
ــب مورد توسط استاندار و رئيس كل  نمايندگان دولت و قوه قضائيه حس

دادگسترى استان تعيين مى شوند. 
ــوده، ليكن ظرف  ــيون الزم االجراء ب ــات كميس ــره 3: تصميم تبص
ــعب تجديدنظر همان  ــر در ش ــل تجديدنظ ــالغ قاب ــس از اب 20 روز پ
ــيون مى باشد. رسيدگى به اعتراض كاركنان از تصميمات قطعى  كميس
ــيون ها در شعب تجديدنظر ديوان عدالت ادارى به عمل مى آيد.  كميس
ــتگاههاى  ــيون هايى كه در دس ــى هيأت ها و كميس ــاده 2) در تمام م
اجرايى مطابق قانون تشكيل شده اند و حداقل در يك مرحله  (بدوى يا

ــت در  ــده اس تجديدنظر) با عضويت قاضى مبادرت به اتخاذ تصميم ش
ــتقيماً به شعبه تجديدنظر  ــبت به آراء آنها پرونده مس صورت اعتراض نس

ديوان عدالت ادارى ارجاع مى گردد. 
ماده 3) مدلول كليه اسناد رسمى  (الزم االجراء) راجع به ديون و ساير 
ــه معامالت امالك  ــمى راجع ب ــناد رس اموال منقول و همچنين كليه اس
ــده (موضوع مواد 92 و 93 قانون ثبت) بدون نياز به صدور حكم  ثبت ش

ــت و طرح دعوى به صورت ابتدايى  ــترى الزم االجراس از محاكم دادگس
ــتماع نمى باشد. اسناد عادى كه مطابق قوانين خاص،  در محاكم قابل اس
ــامل  ــود از قبيل چك هاى بالمحل ش مدلول آنها الزم االجرا تلقى مى ش

مقررات حكم فوق مى گردد. 
ــى يا ايذايى به  ــون در نتيجه اعتراض واه ــره: در صورتى كه مدي تبص
اجرائيه، محكوم به بى حقى شود به پرداخت جريمه از 2 تا 3 برابر هزينه 

دادرسى محكوم خواهد شد. 
ــاير عقود  ــل بيع، اجاره، رهن و س ــام معامالت از قبي ــاده 4) انج م
ــاً از طريق  ــى دارند صرف ــابقه ثبت ــالك و اموالى كه س ــبت به ام نس
ــى از اسناد عادى  ــمى به عمل مى آيد و دعاوى ناش ــناد رس دفاتر اس
ــد.  ــتماع نمى باش ــبت به اين گونه اموال قابل اس به عنوان مالكيت نس
ــا مراجعه طرفين  ــمى در اجراى اين ماده موظفند ب ــناد رس دفاتر اس

ــن اقدام تا  ــمى حاوى تعهدات طرفي ــم اقرارنامه رس ــبت به تنظي نس
ــود، اقرارنامه مذكور در حكم سند  ــمى فراهم ش مقدمات قرارداد رس
ــاورين امالك و خودرو موظفند نسبت به معرفى  الزم االجراست. مش
ــند انتقال اقدام  ــه منظور تنظيم س ــمى ب ــناد رس طرفين به دفاتر اس
ــاده 24 قانون  ــرر در م ــه مجازات مق ــورت تخلف ب ــد و در ص نماين

ــوند.  پيش فروش آپارتمان ها محكوم مى ش
ــرايط  ــود از قضاتى كه واجد ش ماده 5) به قوه قضائيه اجازه داده مى ش
ــتگى مى باشند و تمايل به ادامه خدمت در دستگاه قضايى دارند  بازنشس
ــوه قضائيه  ــه تصويب رئيس ق ــه در آئين نامه اى ب ــاس ضوابطى ك براس
ــد استفاده نمايد. قضات مشمول اين ماده عالوه بر دريافت پاداش  مى رس
ــخ) و معادل حقوق  ــاب (تا آن تاري ــه صورت على الحس ــان خدمت ب پاي
ــود را نيز دريافت  ــى 80 ٪ حقوق و مزاياى ماهانه خ ــتگى قانون بازنشس

خواهند كرد. 
ماده 6) به منظور امكان اصالح و بازپرورى محكومان موادمخدر، دولت 
موظف است در اجراى ماده 42 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1376
ــدارى محكومان  ــيس اردوگاههاى خاص نگه ــار الزم را براى تأس اعتب
ــال تخصيص دهد، به نحوى  موادمخدر در مناطق مورد نياز ظرف پنج س
ــدر در اردوگاههاى مذكور  ــان موادمخ ــان برنامه كليه محكوم ــه تا پاي ك

نگهدارى شوند. 
ــى كيفرى و  ــره: جهت اجراى تكاليف مقرر در قانون آئين دادرس تبص
ــگيرى از وقوع جرم و  ــالمى و امكان پيش ــت خانواده و مجازات اس حماي
ــنواتى  ــت اعتبار الزم را در قوانين س ــالح مجرمين، دولت مكلف اس اص

بودجه تخصيص و تأمين نمايد. 
ــكام دادگاهها و  ــهولت در اجراى اح ــرعت و س ــاده 7) به منظور س م
ــتگاههاى اجرايى مكلفند اقدامات ذيل  جلوگيرى از افزايش زندانيان دس

را به عمل آورند: 
ــامانه اطالعاتى  ــى كه بنحوى داراى س ــتگاههاى اجراي الف) كليه دس
ــند، از قبيل وزارت امور  ــخاص مى باش از اموال منقول و غيرمنقول و اش
ــازمان ثبت احوال كشور، بانك ها و ساير موسسات  اقتصادى و دارايى، س
ــراى احكام  ــهيل در اج ــى غيردولتى مكلفند جهت تس ــى و عموم دولت
ــكيل بانك اطالعات اموال و اشخاص، امكان دسترسى به  دادگاهها و تش

اين سامانه ها را براى قوه قضائيه فراهم نمايند. 
ــناد رسمى، بانك ها، موسسات مالى و اعتبارى،  ب) كليه دفاتر اس
ــراى تنظيم عقود  ــاير مراجع دولتى و غيردولتى ب ــهردارى ها و س ش
ــد قبل از  ــى مكلفن ــات عموم ــه خدم ــن ارائ ــا و همچني و قرارداده
ــخاص در دادگاهها با  ــدم محكوميت مالى اش ــه اقدامى، از ع هرگون
ــجل محكوميت ها» اطمينان حاصل نمايند  ــامانه س استعالم از «س
ــر، از هرگونه اقدام  ــت، قبل از رفع اث ــابقه محكومي و در صورت س

خوددارى نمايند. 
فهرست خدمات عمومى مشمول و نحوه اجرا مطابق آئين نامه اى است 
كه به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. برخوردارى از اشتراك آب، 

برق و گاز مشمول محروميت هاى مزبور نمى شود. 
ــخاص حقيقى و حقوقى دولتى و غيردولتى در صورت  تبصره: كليه اش
ــب  تخلف از مقررات فوق، عالوه بر تعقيب ادارى، انتظامى و كيفرى حس
مورد مسئول جبران خسارت زيان ديده خواهند بود. رفع توقيف از اموال 
ــى، منوط به اجراى حكم يا  ــت از ارائه خدمات دولتى و عموم و محرومي
دستور رفع اثر از اجرا، به علت اعسار يا تقسيط پرداخت محكوٌم يا توقف 

و تعليق اجراء مى باشد. 
ــت ظرف 3 ماه پس از تصويب قانون  ــاده 8) قوه قضائيه مكلف اس م
ــه نحوى كه  ــه داورى اقدام ب ــه و تقديم اليح ــبت به تهي ــه، نس برنام
ــوع ماده496 قانون  ــى و تجارى بجز دعاوى موض ــى دعاوى مدن تمام
ــى مدنى مصوب 1379 قابليت رسيدگى به صورت داورى  آئين دادرس
ــات داورى و نظارت  ــكيل موسس ــامل تش ــدا كند. اليحه مذكور ش پي

داوران نيز گردد. 
ماده 9) به منظور كاهش اختالفات و حل و فصل سريع و ارزان دعاوى 
ناشى از اقدامات دستگاههاى اجرايى از قبيل عمليات بانك، بيمه، راه و

ــت و درمان، كليه وزارتخانه ها و سازمان هاى ادارى  شهرسازى، بهداش
موظفند ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون، اليحه قانونى تشكيل 

كميسيون هايى ابالغ نمايد. 

مشاور دادستان كل كشور عنوان كرد

بخش سومپيشنهاداتى براى اصالح احكام قضايى در برنامه ششم توسعه
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خدمات مناطق نفت خيز جنوب به زائران 
اربعين حسيني)ع(

مناطق  اربعين  ستاد  رئيس   - امروز  فرصت  خبرنگار   - اهواز 
نفت خيز جنوب اقدامات اين ستاد را در زمينه خدمات رساني به زائران 
اربعين حسيني)ع( تشريح كرد. سرهنگ عباس ممبيني با اشاره به اين 
كه بر اساس تقسيم وظايف صورت گرفته از سوي ستاد اربعين استان 
خوزستان، احداث پاركينگ، ايجاد و تجهيز نمازخانه، احداث خوابگاه 
و مشاركت در پذيرايي از مهمترين وظايف محوله به اين شركت بوده 
است يادآور شد: در نخستين گام با گسيل ماشين آالت و تجهيزات 
راهسازي كار خاكريزي، تسطيح و تكميل 37 هكتار پاركينگ ويژه 
زائران در مرز چزابه انجام و در تاريخ 5 آبان ماه به وزارت كشور تحويل 
شد. فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان با اعالم مراتب تقدير 
رئيس ستاد اربعين و مسئول امور اسكان و تغذيه اين ستاد از مهندس 
بيژن عالي پور و مجموعه مناطق نفت خيز جنوب افزود: احداث و 
تجهيز خوابگاه موقت زائران به استعداد يك هزار نفر و امكان تفكيك 
خانم ها و آقايان بخش ديگري از فعاليت هاي يكماهه اين ستاد در 
چزابه بوده است. سرهنگ ممبيني همچنين از احداث و تجهيز يك 
باب نمازخانه به درخواست ستاد اربعين خبر داد و تصريح كرد: تعداد 
15 هزار نسخه ادعيه و زيارت عاشورا نيز چاپ و به تدريج در حال 
توزيع بين زائران است. وي با اشاره به تقسيم مسئوليت پذيرايي از زوار، 
توضيح داد: موكب باشكوه شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در 
منطقه برپا شده و تا پايان بازگشت زوار روزانه از 25 هزار نفر پذيرايي 
خواهد كرد. ممبيني يادآور شد: شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب 
با استقرار ماشين آالت سبك و سنگين در منطقه در حال همكاري با 
ستاد اربعين، سپاه حضرت وليعصر)عج( و ساير وزارتخانه ها و شهرداري 
هاست و مجموعه اين همكاري ها منجر به پيشرفت كار و ايجاد نظم 

در امور زائران گرديده است. 

مسئول ورزش بانوان شرکت گاز گلستان 
از برگزاری کالس های ورزشی ویژه بانوان 

خبر داد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومي، مهسا 
عسكري  درمصاحبه با پايگاه اطالع رسانی گاز گلستان با اشاره به خبر 
فوق گفت: با توجه به اهميت ورزش در سالمت جسم و روان كاركنان 
و خانواده های اين بزرگواران و همچنين نگاه ويژه شركت به ورزشهای 
همگانی ، امور ورزش گازگلستان اقدام به برگزاری كالسهای آموزشی 
مستمر در رشته ای مختلف ورزشی نموده است.وی افزود:اين كالسها 
در محل سالن ورزشی شهيد گرزين گاز گلستان زير نظر مربيان 
برجسته استان و در رشته های واليبال، ايروبيك وآمادگی جسمانی 
ويژه بانوان و دختران در حال انجام است.   عسكري هدف از برگزاری 
بانوان به امر ورزش را ايجاد نشاط و شادابی و  كالسها و مبادرت 
حفظ سالمتی و آمادگی جسمانی آنان عنوان كرد كه خوشبختانه 
به صورت مستمر و با استقبال  خوبی در حال انجام می باشد  وی 
اظهار داشت:به جهت ايجاد انگيزه بيشتر دربين بانوان، درطول سال 
نيز درمناسبتهای مختلف، مسابقات ورزشی را در رشته های مورد نظر 
برنامه ريزی و اجرا می نمائيم كه بسيار حائز اهميت می باشد.  مسئول 
ورزش بانوان شركت گاز گلستان در خاتمه از مديرعامل ومسئولين 
هماهنگی امور ورزش گازگلستان كه به ورزش بانوان اهتمام ويژه 

دارند تقدير و تشكر كرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر: 
بندر تجاری دیر به زودی الیروبی می شود

فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
و  بنادر  مديركل  امروز- 
دريانوردی استان بوشهر گفت: 
عمليات اجرايی اليروبی بندر 
تجاری ديربا اعتبار۶۰ ميليارد 
به  می شود.  آغاز  بزودی  ريال 

گزارش روابط عمومی، محمدمهدی بنچاری افزود: بندر دير ظرفيت 
بااليی برای پيشرفت دارد و توسعه و تجهيز آن در دستور كاراست. وی 
اضافه كرد: ورود كانتينرهايی كه بتازگی به اين بندر اختصاص يافته و 
تجهيزاتی كه برای اين بندر خريداری شده نويد می دهد كه در بازه 
زمانی كوتاه اين بندر به مرحله توسعه و رشد خواهد رسيد. مديركل 
بنادر و دريانوردی استان بوشهر در خصوص استخدام نيرو در بندر دير 
گفت: در اين بندر بدليل تجهيزات ارسال شده، يك سری نيروها بايد 
بكار گرفته شود كه متاسفانه روند آن با مشكل روبرو شد ولی اين كار 

را با برگزاری مناقصه بر طرف می كنيم.
رئيس صنعت و معدن کهگيلویه و بویراحمد: 

۵ واحد صنعتی کهگيلویه و بویراحمد 
تعطيل شد 

فرصت  خبرنگار  یاسوج- 
سازمان  رئيس   - امروز 
صنعت، معدن و تجارت استان 
كهگيلويه و بويراحمد گفت: از 
ابتدای دولت يازدهم تاكنون 5 
استان  اين  در  صنعتی  واحد 

تعطيل شده است. داريوش ديوديده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
از مهرماه سال 1392 و با شروع كار دولت تدبير و اميد 37 واحد 
توليدی صنعتی راكد استان احياء شد. وی با بيان اينكه برای احيا 
و فعال سازی دوباره اين واحدها در دولت يازدهم برنامه ريزی های 
مناسب و كوشش های بسياری انجام شد، افزود: از اين تعداد واحد 
22 واحد در خارج از شهرک های صنعتی و 15 واحد ديگر درون 
شهرک های صنعتی استان وجود داشت. ديوديده ابراز كرد: تعداد 
واحدهای تعطيل شده تا شهريور سال 92 در استان كهگيلويه و 
بويراحمد 1۶3 مورد بوده و اين ميزان تعداد واحدهای تعطيل شده 
از مهر 92 تاكنون تنها 5 مورد بوده كه كاهش بسيار محسوسی 
داشته است. وی با اشاره به تاكيدات رهبر معظم انقالب در زمينه رفع 
مشكالت واحدهای توليدی و صنعتی و تالش برای اجرای منويات 
ايشان افزود: در قالب طرح رونق توليد تاكنون به بيش از ۶9 واحد 
توليدی استان 54۰ ميليارد ريال تسهيالت اعطا شده است. رئيس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كهگيلويه و بويراحمد گفت: 
در سامانه رونق توليد 57۶ واحد و طرح توليدی ثبت نام و 45۰ 
طرح  های مصوب كارگروه استانی با مبلغ تسهيالت 4 هزار ميليارد 
ريالی در قالب طرح رونق توليد به بانك های عامل معرفی شدند و 
مابقی طرح های ثبت  نامی نيز در حال پيگيری هستند. ديوديده افزود: 
عالوه بر بحث تسهيالت ساير موارد از قبيل تعيين تكليف بدهی های 
بانكی، رفع مشكل مالياتی واحدها، رفع مشكالت بيمه ای و تامين 
اجتماعی واحدها، تامين زيرساخت ها اعم از آب و برق و زمين و 
حل و فصل مسائل مديريتی واحدهای صنعتی در كارگروه تسهيل و 
رفع موانع توليد به صورت مستمر پيگيری می شود. وی خاطرنشان 
كرد: اين مشكالت در نشست های متعدد ستاد تسهيل و رونق توليد 
استان رصد و با حضور نمايندگان واحدهای توليدی و بانك های عامل 
راهكارهای موجود بررسی و منجر به اتخاذ تصميماتی می شود كه 

اكثر آن ها، احيای واحدهای توليدی راكد را بدنبال داشته است.
 

شهردار اهواز از ساکنان و کسبه اطراف 
زیرگذر شریعتی تقدیر کرد

اهواز - خبرنگار فرصت امروز - شهردار اهواز به همراه مديرعامل 
سازمان عمران شهری با حضور در ميان ساكنان و كسبه اطراف 
زيرگذر شريعتی از صبر و حوصله آنها در اجرای اين پروژه بزرگ 
شهری تقدير و تشكر كرد. در اين بازديد سيد خلف موسوی گفت: 
پروژه زيرگذر شريعتی با تمام سختی ها و مشكالتی كه برای ساكنان 
منطقه و كسبه داشت،ان شااهلل بزودی به بهره برداری می رسد. در اين 
ديدار صميمانه،شهردار اهواز به موانع و مشكالت در طول اجرای اين 
پروژه اشاره كرد و گفت: در زمان اجرای اين پروژه با مشكالتی از 
جمله جابجايی دكل های برق فشار قوی،جابجايی خط لوله اصلی گاز 
شهری و تملك امالک موجود در مسير آن مواجه بوديم و جا دارد 
از كسبه و ساكنان اين محدوده به خاطر همكاری در اجرای اين 
پروژه تشكر كنم. وی تصريح كرد: احداث زيرگذر شريعتی در اهواز به 
سرانجام رسيده و قطعا تجربه ای نو و ارزشمند برای شهر و شهرداری 
اهواز بشمار می رود. وی در پايان ضمن اظهار اميدواری از رضايت 
شهروندان جهت اجرای اين پروژه مهم گفت: از زحمات كليه افرادی 
كه در طول اين مدت بصورت مستمر و شبانه روزی در جهت هرچه 
بهتر و سريعتر به انجام رسيدن اين پروژه همكاری داشتند تشكر و 

قدردانی می كنم.  

سمينار آموزشی مدیریت بحران در 
شرکت نفت گلستان برگزار شد

ارتقا دانش و  باهدف  گرگان - خبرنگار فرصت امروز - 
افزايش كارايی اعضا كارگروه تخصصی تامين سوخت استان 
گلستان سمينار آموزشی "مديريت بحران" در سالن اجتماعات 
شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان برگزار 
شد.به گزارش روابط عمومی، در اين سمينار يك روزه سيدی_

رييس كميته بحران و پدافند غير عامل شركت ملی پخش 
به تعاريف مفاهيم اساسی  با اشاره  ايران  فرآورده های نفتی 
در بحران، به تشريح اهداف اصلی مديريت بحران پرداخت.

وی بحران را از هم گسيختگی جدی عملكرد يك جامعه و 
ايجاد خسارت و آثار سوء گسترده انسانی، مادی، اقتصادی يا 
محيطی به گونه ای كه تطابق با آن فراتر از توانايی جامعه با 
منابع باشد، تعريف كرد و افزود: اين تعريفی كامل از بحران 
است كه براساس شرايط ايجاد شده بايد نسبت به مديريت آن 
اقدام كرد.بر پايه اين گزارش در اين دوره آموزشی مفاهيمی 
همچون مخاطره، ريسك، ظرفيت، آسيب پذيری و... تعريف و 
چرخه مديريت باليا، آمادگی برای پاسخ موثر اهداف مديريت 
بحران )كاهش ريسك( مورد بررسی قرار گرفت و حاضرين 
عالوه بر آشنايی با اصول مديريت بحران و جزئيات آن، از منظر 
سوخت رسانی در شرايط بحرانی نيز با اين مقوله آشنا شدند.

گفتنی است در پايان اين دوره نيز مانوری با سناريويی تحت 
عنوان" زلزله در شهرستان گنبد كاووس" با حضور كليه اعضا 
برگزار شد و موارد مطرح شده از جوانب مختلف مورد ارزيابی 

و بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم شاهرود و ميامی تاکيد کرد:

 ضرورت تشکيل اتاق فکر گردشگری 
در شاهرود

شـاهـرود - حـسـين 
بـابـامحمدی - نماينده 
ميامی  و  شاهرود  مردم 
در مجلس گفت: شاهرود 
ظـرفـيـت  داشـتـن  با 
فوق العاده در زمينه جذب 
توريسم، امروز نيازمند تشكيل يك اتاق فكر برای توسعه 
گردشگری است. سيد حسن حسينی شاهرودی در دومين 
نشست كارگروه گردشگری شاهرود با تأكيد بر همگرايی 
گردشگری  حوزه  در  فعال  مجموعه های  همپوشانی  و 
خوبی  فرصت  فكر  اتاق  تشكيل  داشت:  ابراز  شهرستان 
شمار  به  كارشناس  افراد  نظرات  و  تجربيات  انتقال  برای 
می رود لذا با در نظر گرفتن اولويت ها، مصلحت شهر و 
منطقه می توان همگرايی بين دستگاه های ذی ربط حوزه 
زمينه  در  فعال  سمن های  و  شهری  مديريت  گردشگری، 
توريسم را در چنين جلساتی به خوبی ايجاد كرد. وی افزود: 
امروز شاهرود دارای ظرفيت های ويژه گردشگری عرفانی، 
كه  است  و...  وحش  حيات  اكوتوريسم،  ورزشی،  طبيعی، 
تمركز بر روی آنها قطعا باعث اشتغال زايی و توسعه خواهد 

شد لذا بايد به اين مهم عنايت ويژه ای داشت.
توسعه گردشگری نيازمند نقشه راه است

نماينده مردم شاهرود و ميامی در مجلس شورای اسالمی 
با بيان اينكه در جلسات تصميم سازی حيطه گردشگری 
و  مدون  راه  نقشه  و  راهبرد  تدوين  نيازمند  شهرستان 
مشخص هستيم، گفت: برای رسيدن به اهداف مورد نظر 
در حوزه گردشگری شاهرود ابتدا بايد در نظر داشته باشيم 
كه در خصوص جذب توريسم در چه جايگاهی قرار داريم 
و طی 1۰سال آتی قرار است به چه جايگاهی دست پيدا 
كنيم، اين امر ضرورت داشتن نقشه راه را برای ما مشخص 
می كند كه در آن نقطه شروع، نقطه هدف و ابزار رسيدن 

به آن مشخص شود.
به  اتخاذ شيوه های رسيدن  نبايد  افزود:  حسينی شاهرودی 
با هر  باشد كه هر مسئولی  ای  به گونه  توسعه گردشگری 
گرايشی در مسند قدرت و مديريت واقع شد يك حوزه را 
تقويت و يا حوزه ديگر را تخريب كند، بلكه بايد برنامه جامعی 
منطبق با 2۰گروه گردشگری وجود داشته باشد تا با ورود 
نخبگان در حوزه كارشناسی بتوانند كار افراد را رصد و درباره 

عملكرد آنها نظر دهند.
روحيه مطالبه گری تقویت شود

نماينده مردم شاهرود و ميامی در مجلس دهم با تاكيد بر 
اينكه برای رسيدن به اهداف بايد روحيه مطالبه گری در 
اگر حول  بدانيم كه جامعه  بايد  افزود:  تقويت شود،  افراد 
محور گاليه و عدم همكاری قرار گيرد، به جايی نخواهيم 
وجود  گری  مطالبه  روحيه  اين  احيای  برای  و  رسيد 
می  ها  او«  جی،  »ان،  به  موسوم  نهاد  مردم  سازمان های 
تواند نقطه قوت محسوب شود چرا كه اين نهادها با وجود 
داشتن اعتبارات الزم به لحاظ پشتوانه مسئوالن به عنوان 
حلقه وصل جامعه با مسئوالن به شمار می رود كه با در 
اختيار داشتن جايگاه دولتی و مردمی می توانند نظرات را 

از جامعه به سطح كالن و برعكس انتقال دهند. 
 جذب سرمایه گذار به هرقيمتی درخور شان 

مردم نيست
نماينده مردم شاهرود و ميامی در مجلس شورای اسالمی 
حوزه  در  گذاری  سرمايه  هرگونه  اينكه  بر  تاكيد  ضمن 
گردشگری شهرستان نبايد با فرهنگ، آداب و سنت ما تالقی 
داشته باشد، افزود: گردشگری باالترين حوزه است اما نبايد به 
هر قيمتی با حضور گردشگر در منطقه موافقت كرد چرا كه با 
وارد كردن فضای مدرن به فضای سنتی ترويج اين گردشگری 

هزينه گزاف را در پی خواهد داشت.
حسينی شاهرودی يادآور شد: بايد ابتدا زير ساخت الزم را 
با برنامه ريزی و نظارت بتوان به احيای  فراهم كرد سپس 

گردشگری پايدار در منطقه پرداخت.

سازمان همياری شهرداری های استان 
مازندران متولی عرضه محصوالت کشاورزی 

استان مازندران در 18 استان کشور
خـبـرنـگار  سـاری- 
به   - امروز  فرصت 
گزارش خبرنگار مازندران، 
مدير  واحدي  جواد  دكتر 
هيات  عضو  و  عامل 
از  سازمان  اين  مديره 
اين سازمان  توسط  مازندران  فروش محصوالت كشاورزی 
با اشاره به توليدات مختلف  خبر داد. دكتر جواد واحدی 
در  مازندران  گفت:  كشاورزی  بخش  در  مازندران  استان 
چای  مركبات،  برنج،  ويژه  به  كشاورزی  محصوالت  توليد 
همياری  سازمان  كه  دارد  كشور  در  بسزايی  سهم  و... 
صدد  در  الزم  مذاكرات  با  مازندران  استان  شهرداريهای 
فروش محصوالت مازندران در سطح كشور است. واحدی 
با اعالم توانمندی های سازمان همياری شهرداريهای استان 
مازندران و ارتباط خوب آن با سازمان های مشابه در كشور 
افزود: پس از پيگيری های الزم توسط حوزه های اقتصادی و 
بازرگانی سازمان و نيز ارائه نمونه محصوالت به سازمان های 
همياری شهرداريهای كشور در حال حاضر 18 قرارداد به 
همياری  سازمان های  اشتياق  از  وی  است.  رسيده  امضاء 
محصوالت  توزيع  و  خريد  در  كشور  سراسر  شهرداريهای 
متنوع  توليدات  همچنين  و  مازندران  استان  كشاورزی 
ديگر از قبيل آبزيان، گوشت سفيد و قرمز و... گفت و در 
ادامه با توجه به نقش سازمان همياری شهرداريهای استان 
محصوالت  تمامی  فروش  و  بازاريابی  بخش  در  مازندران 
توليدی استان اظهار داشت: در حال حاضر 18 استان كشور 
آمادگی خود را جهت خريد محصوالت استان اعالم نمودند 
باشيم.  می  كشور  استان های  ساير  با  رايزنی  حال  در  و 
مازندران  استان  شهرداريهای  همياری  سازمان  مدير عامل 
همياری  سازمان های  فعاليت  اشتراک  وجه  به  توجه  با 
شهرداريهای كشور در پايان از تمامی مديران سازمان های 
ايجاد  بمنظور  تا  كرد  دعوت  كشور  همياری شهرداريهای 

درآمدی پايدار با اين سازمان قرارداد منعقد نمايند.

تبریز - اسد فالح- مديركل بنياد مسكن انقالب 
به  مالكيت  اسناد  اعطای  آذربايجان شرقی  اسالمی 
روستائيان را اقدامی جهادی در مناطق محروم عنوان 
كرد و گفت: بنياد مسكن انقالب اسالمی آذربايجان 
از 53۰5  بيش  تاكنون  و  از شروع سال 95  شرقی 
جلد سند مالكيت در سطح روستاهای استان و در 
شهرها به متقاضيان واجدالشرايط اعطا كرده است كه 
سهم مناطق روستايی از اين تعداد 3315 فقره سند 
بوده و نزديك به 199۰جلد سند در شهرهای زير 
25 هزار نفر به صاحبان امالک واگذار كرده است.به 
گزارش خبرنگار ما در تبريز، مهندس حافظ باباپور با 
بيان اينكه سنددار كردن خانه های روستای پيرو قانون 
ساماندهی روستاها اجرا می شود، اظهار كرد: يكی از 
مهم ترين مزايای سنددار كردن خانه های روستايی 
و شهری برخورداری از تسهيالت بانكی برای نوسازی 

اين اماكن بوده است.
وی در رابطه با سياست صدور سند مالكيت اماكن 

روستايی توضيح داد: بنا بر ضرورت های موجود اراضی 
مشترک بافت روستاها، تضعيف تعلقات روحی و روانی 
روستاييان به زادگاهشان و شكاف بين جامعه روستايی 

و شهری در برخورداری از منافع داشتن سند مالكيت، 
دولت با اجرای اين سياست در صدد تحقق اهداف ذكر 
شده بوده و مشخص كردن حدود و رسميت بخشيدن 

سند  فاقد  كه  روستاها  بافت  ساكنين  مالكيت  به 
رسمی مالكيت هستند كمك در بهبود فضای زندگی 
روستايی كرده است.مهندس باباپور افزود: از آنجايی 
كه دولت مكلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها 
در زمينه سياستگذاری، برنامه ريزی، راهبری، نظارت و 
هماهنگی بين دستگاه های اجرائی، ارتقاء سطح درآمد 
كاهش  و  كشاورزان  و  روستائيان  زندگی  كيفيت  و 
نابرابری های موجود بين جامعه روستايی، عشايری و 
جامعه شهری، حمايت الزم را از اين قشر انجام دهد، 
ارائه خدمات  و  روستايی  توسعه  ارتقاء شاخص های 
نوين و تهيه برنامه اولويت بندی خدمات روستايی با 
توجه به شرايط منطقه ای و محلی از مهم ترين اين 
اقدامات است.وی خاطرنشان كرد: توجه دولت تدبير و 
اميد به رفع مشكالت روستائيان به منظور جلوگيری 
از مهاجرت آنها به شهرها جدی است تا با ايجاد رونق 
اقتصادی، بستر برای كار و فعاليت بيشتر جوانان را 

نيز فراهم كند.

مدیرکل بنياد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی:

اعطای اسناد مالکیت به روستاییان اقدامی جهادی در مناطق محروم است

شرقی  آذربايجان  دادگستری  كل  رئيس  فالح-  اسد   - تبریز 
از روحانيت و حوزه های علميه كه در سالن  در همايش صيانت 
اجتماعات شهيد قدوسی )ره( دادگستری تبريز برگزار شد، گفت: 
علت اصلی قانون گريزی، عدم پايبندی افراد به ارزش های دينی 
است.به گزارش خبرنگار ما در تبريز، حجت االسالم والمسلمين 
مظفری با اعالم اينكه قانون مداری و توجه به مقررات امروزه بعنوان 
ورودی  آمار  داشت:  اظهار  دهد،  می  نشان  را  خود  يك ضرورت، 
بيماری  توسعه  نوع  يك  نشان دهنده  قضايی  دستگاه  به  پرونده 
مزمن "قانون گريزی" در جامعه است كه محصولش، ورود ميليونی 
افزود:  است.وی  قضايی  به دستگاه  و حقوقی  كيفری  پرونده های 
آسيب شناسی های اوليه اين را نشان می دهد كه مهم ترين دليل 

و عامل مؤثر در قانون گريزی، عدم توجه به كار فرهنگی است؛ 
متأسفانه نوع نگاه مردم به تكاليف دينی و قانونی شان تغيير كرده و 
توجه به حقوق شهروندی و انسانی روز به روز كمرنگ تر می شود، در 
جامعه بايد الگوهای فضيلت مدار از ناحيه روحانيت ترويج داده شود، 
رعايت قانون از روی ترس فايده چندانی ندارد و با از بين رفتن ترس، 
قانون گريزی افزايش پيدا خواهد كرد، فرهنگ قانون مداری بايستی 
در جامعه نهادينه شود.حكمتعلی مظفری نقش روحانيت در توجه 
مردم به حقوق شهروندی و انسانی يكديگر را با بيان آيات و روايات 
متعددی كه در اين زمينه آمده بی بديل دانست و اظهار داشت: بيش 
از هشتاد درصد پرونده هايی كه وارد دادگستری می شود مربوط به 
حقوق مالی و حدود بيست درصد به حقوق خانواده برمی گردد كه 

روز به روز در حال افزايش است و علت اصلی آن، عدم پايبندی افراد 
به ارزش های دينی است.

ساری- خبرنگار فرصت امروز - مديرعامل شركت گاز مازندران 
در جلسه كارگروه برنامه ريزی و نظارت راهبردی روسا و كارشناسان 
حراست های شركت ملی گاز ايران گفت: امروزه، نياز سازمانها به 
حراست به عنوان بازوی قوی و امين مديران و مشاوری مـطمئن 
برای كاركنان جزء ضرورت های يك سازمان متعالی و پويا در حال 
حركت بسوی اهداف بشمار می آيد. به گزارش خبرنگار مازندران، 
مازندران  گاز  شركت  مديرعامل   " زاده  ابراهيم  محمداسماعيل   "
با اشاره به اقدامات انجام شده در سازمان حراست در طول سال، 
اظهار داشت: يكی از اولويتهای حراست به دليل گستردگی، حركت 
با برنامه است به اين معنا كه امور بر اساس يك برنامه مشخص 
و مدون انجام شود. وی افزود: خوشبختانه حراست سازمان وزارت 
نفت بويژه حراست شركت ملی گاز توانسته از طريق فـعاليت های 
صادقـانه و تبييـن اهداف استراتژيك و برنامه محور در جهت حفظ 
و صيانت از مـنابع مادی و معنوی شركت و سرمايه های انسانی موثر 

واقع گردد. ابراهيم زاده با بيان اينكه از طريق بهبود فعاليت های موثر 
خود با توسعه قابليت ها می توان شاخص ها را افزايش داد، تصريح 
كرد: ترويج عدالت و برابری، برقراری ارتباط موثر و تقويت حس 

اعتماد پذيری در كاركنان و ماهيت پيشگيرانه و نظارتی خود در 
جهت منافع سازمان می تواند موثر واقع شود. وی ادامه داد: حضور 
حراست در سازمان مانند وجود سيستم های ايمنی در بدن انسان 
در شريانهای سازمان در جريان بوده و مراقب است تا سيستم دچار 
آسيب ديدگی نگردد و اين امر نياز سازمان به يك حراست اثر گذار 

را دو چندان می كند. 
مديرعامل شركت گاز مازندران با اشاره به اينكه حضور موثر حراست 
در كنار مديران و سرپرستان و كاركنان در مسير حركت بسوی 
هدف، حضور فعال در پروژه ها با دادن مشاوره های حفاظتی و امنيتی 
موجب تسهيل و اطمينان در حركت می باشد، افزود: با نگاه نظارتی 

اثرات خير در ارتقاء سطح سالمت سازمان خواهد بود.
وی همچنين اظهار كرد: يك حراست آگاه، فهيم و مدبر كه مسلح 
به تقوی الهی و دانش روز باشد ميتواند به عنوان يكی از دستگاه های 

نظارتی اثر گذارتر عمل نمايد.

رئيس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

علت اصلی قانون گریزی، عدم پایبندی افراد به ارزش های دینی است

مدیرعامل شرکت گاز مازندران:

حراست بازوان قوی و امین برای مدیریت و سازمان به شمار می آید

رشت- مهناز نوبری- اختتاميه نخستين جايزه 
با حضور بيست  جهانی يوسرن؛ علم بدون مرز 
مشاركت كميسيون  با  دنيا  نخبه %1  دانشمند 
ملی يونسكو _ ايران، شهرداری رشت، برگزار شد 
و برگزيده جايزه يوسرن كه دو نفر از آنها ايرانی و 
مابقی از بلژيك، هلند و امريكا بودند مورد تقدير 
قرار گرفتند. در همايش بين المللی شبكه جهانی 
آموزش و پژوهش های علمی يا يوسرن از 18 الی 
2۰ آبان، دانشمندان يك درصد برتر جهان حضور 
داشتند و تازه هايی در زمينه سلول های بنيادی، 
ژنتيك،  ها،  سلول  نويسی  برنامه  نانو،  فناوری 
فلسفه  ديگر،  كرات  در  حيات  جوی،  تغييرات 
علم و تازه های رياضيات و... ارائه كردند. محتوای 
اصلی اين همايش در 5 حوزه علوم پزشكی، علوم 

اجتماعی، علوم كامپيوتر، فيزيك و شيمی، علوم 
پايه برگزار شد كه در همين حوزه ها جايزه يوسرن 
تعلق گرفت. دكتر جمشيد آقايی از ايران و مرتضی 
محمودی از امريكا، 2 برنده ايرانی جايزه يوسرن 
بودند. همچنين Alexander leemans از 
 Floris آمريكا،  از   Lucas Joppa بلژيك، 
De lange از هلند از ديگر برگزيدگان يوسرن 
بودند. اين 5 نفر از ميان 5۰۰ نفر شركت كننده 
در همايش يوسرن انتخاب شده اند. مبلغ جايزه 
برابر با 1۰ هزار دالر است كه 5 هزار دالر آن به 
از  به برگزيدگان اهداء شد. هدف  صورت نقدی 
راه اندازی يوسرن گسترش تبادالت علمی از طريق 
مشاركت صاحب نظران و انديشمندان برتر جهان 
بوده است. در مراسم اختتاميه اين همايش كه به 

مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه 
پايدار و با حضور بيش از 2۰ برنده جايزه نوبل 
برگزار شد، شيدا مهنام رئيس گروه علوم اجتماعی 
و انسانی كميسيون ملی يونسكو و دكتر رضايی 
معاون امور بين الملل دانشگاه علوم پزشكی و از 
دانشمندان يك درصد برتر علوم پزشكی جهان 

سخنرانی كردند. 
ثبت  نقش  به  خود  سخنرانی  در  مهنام  دكتر 
رشت در شبكه شهرهای خالق يونسكو و نقش 
آن در ارتباطات فرهنگی با دنيا اشاره كرد. در اين 
مراسم كه با مشاركت شهرداری و شورای اسالمی 
رشت و بانك شهر و رستوران گيله وا و انجمن 
از رشت دكتر  برگزار شد،  ايران  سينمای جوان 
دكتر  رشت،  شهردار  قدم،  ثابت  سيدمحمدعلی 

غالمعلی جعفرزاده، نماينده مردم رشت در مجلس 
و دكتر رضا رسولی، عضو شورای شهر رشت و 
فاطمه قديمی مدير ارتباطات و امور بين الملل 
شهرداری رشت و مدير برنامه های يونسكو در شهر 

خالق رشت، حضور داشتند.

اراک - خبرنگار فرصت امروز - رييس دانشگاه علوم  پزشكی 
استان مركزی گفت: همزمان با افتتاح 714 واحد تك  نفره زايمان 
طبيعی)L.D.R( در سراسر كشور تعداد 3۶ واحد از اين طرح در 
استان مركزی كه 7 واحد آن در ساوه قرار داشت افتتاح شد. به 
گزارش خبرنگار وب دا مركزی، دكتر حسن طاهراحمدی در مراسم 
نفره بصورت هماهنگ در  زايمان طبيعی تك   افتتاح 714 واحد 
سراسر كشور ضمن تشكر از تمام فعاالن اين پروژه، افزود: نتيجه 
تالش های بی وقفه فعاالن حوزه سالمت، دفتر فنی و دفتر مامايی 
دانشگاه منجر به انجام رسيدن كارهای زيربنايی حوزه سالمت و 
كاهش آمار زايمان به شيوه سزارين و استقبال مادران از زايمان 
طبيعی شد. وی اظهار داشت: وجود دشمنانی در مسير اهداف ما 
بيانگر صحيح بودن راهی كه در پيش گرفته ايم است؛ انسان های 

ضعيف در تالشند تا انسان های توانمند را مورد حمله و تضعيف 
روحی قرار دهند و به دنبال اين هدف در فضاهای مجازی افراد 
موفق را تضعيف می كنند. رييس دانشگاه علوم  پزشكی استان مركزی 
تصريح كرد: از همكاران و فعاالن اين عرصه كه خدمت گزار مردم و 
جامعه هستند درخواست دارم كه به حرف های پوچی كه در فضای 
مجازی مبادله می شود توجهی نداشته باشند، زيرا هدف ما بسيار 
واالتر و با ارزش تر از خواسته اين افراد است و اين اقدام غيراخالقی 
نشان از هدفمندی و درستی راه ما است. وی ادامه داد: پيشرفت 
ساختمان جديد مركز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر)عج(، فاز 
بلوک های  تاسيس  اقدامات  خوانساری،  آيت اهلل  بيمارستان  دوم 
زايمانی و مبحث هتلينگ بيمارستانی پاسخی صريح و كافی برای 
افراد كوته فكر و بی خرد بوده و اقدامات مجموعه بهداشت و درمان 

در اين راستا ستودنی است. دكتر طاهراحمدی عنوان كرد: دانشگاه 
علوم  پزشكی اراک در زمينه كاهش زايمان به شيوه سزارين و ارتقای 
افزايش سالمت جانی و جسمی  سطح زايمان طبيعی به منظور 
مادر و نوزادان خدمات ارزشمندی را ارائه داده است؛ همچنين اين 
دانشگاه در سال های 93 و 94 در سطح كشور رتبه برتر را در زمينه 
ترويج زايمان طبيعی به خود اختصاص داد و از وزير بهداشت و 
درمان لوح  تقدير دريافت كرد. وی خاطرنشان كرد: زايمان سزارين 
در استان كاهشی 1۰ تا 11 درصدی داشته و در مقابل آمار زايمان 
طبيعی و استقبال از اين شيوه افزايش يافته است. رييس دانشگاه 
علوم پزشكی استان مركزی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشكی استان 
مركزی موفق ترين دانشگاه در راستای جذب سرمايه ملی بوده و 

تاكنون بودجه های مناسبی را دريافت كرده است.

شهرداری و شورای اسالمی شهر رشت میزبان بیش از ۲۰ برنده جایزه نوبل 

ریيس دانشگاه علوم  پزشکی استان مرکزی: 

واحدهای تک نفره زایمان طبیعی در استان مرکزی افتتاح شد 

 - امروز  فرصت  خبرنگار   - بندرعباس 
طي  گفت:  هرمزگان  آبفاي  بهره برداري  معاون 
دفاتر  عملكرد  از  گرفته  صورت  ارزيابی های 
بهره برداری آب شركت های آب وفاضالب كشور 
اين شركت،  در سال 94، دفتر بهره برداری آب 
موفق به كسب رتبه دوم كشور شد. به گزارش 
مهندس  استان،  فاضالب  و  آب  عمومي  روابط 
ارزيابی های  به  توجه  با  افزود:  نژاد  عال اميريان 

آب  بهره برداری  دفاتر  عملكرد  از  گرفته  صورت 
شركتهای آب وفاضالب كشور، دفتر بهره برداری 
آب اين شركت توانست با كسب 148 امتياز از 
مجموع 2۰۰ امتياز، رتبه دوم كشور را به دست 
آورد.  به گفته اميريان نژاد؛ دفتر بهره برداري آب 
شركت آبفاي هرمزگان براي دومين سال پياپي 
موفق به كسب رتبه دوم كشوري در اين ارزيابي 
عملكرد شده است.  شايان ذكر است؛ در همين 

نظارت  معاون  تشيعی  رضا  حميد  دكتر  راستا 
فاضالب  و  بهره برداری شركت مهندسی آب  بر 
كشور در پيامی با اشاره به نقش دفاتر بهره برداری 
آب شركت های آب وفاضالب در برنامه ريزی و 
نظارت بر راهبری، اپراتوری، نگهداشت، تعميرات 
و بازسازی تاسيسات آب و مديريت توليد و توزيع، 
از مديرعامل و كاركنان بخش بهره برداری آبفاي 

هرمزگان قدردانی كرد.

طي ارزیابي عملکرد سال 94؛

دفتر بهره برداری آِب آبفاي هرمزگان رتبه دوم کشور را کسب کرد

مهندس  امروز-  فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
علی آبادی، عضو هيات عامل و معاون توسعه و 

تجهيز سازمان بنادر و دريانوردی به همراه هياتی، 
از بنادرجنوبی استان بوشهر بازديد كرد. به گزارش 
روابط عمومی، مهندس نورالدين علی آبادی،عضو 
هيات عامل و معاون توسعه و تجهيزسازمان بنادر 
از  بازديدهای خود  ادامه سری  و دريانوردی، در 
بنادر كشور كه به منظور بررسی وضعيت عمرانی 
و زيرساختی بنادر صورت گرفت، از بنادر استان 
مهندس  كه  بازديد  اين  در  كرد.  بازديد  بوشهر 
بنچاری، مديركل بنادر و دريانوردی استان بوشهر، 
معاونين و تعدادی از روسای ادارات معاونت فنی 

اداره كل نيز حضور داشتند، معاون  و نگهداری 
توسعه و تجهيز سازمان بنادر و دريانوردی با حضور 
در مجتمع بندری نگين، از نزديك موارد انجام 
شده و ميزان پيشرفت پروژه هارا مورد بررسی قرار 
دادند. مهندس علی آبادی در حاشيه اين بازديد 
گفت: استان بوشهر از لحاظ بندری از بندر های 
استراتژيك كشور است و در اولويت توسعه سازمان 
بنادر و دريانوردی كشور قرار دارد. وی اضافه كرد: 
در همين راستا توسعه و تجهيز بندرهای كوچك 
مناطق جنوبی و شمالی اين استان نيز در اولويت 

برنامه های سازمان بنادر و دريانوردی كشور است. 
معاون توسعه و تجهيزسازمان بنادر و دريانوردی، 
اساس  بر  بايد  كشتيرانی  و  بنادر  صنعت  افزود: 
تكنولوژی روز و قوانين روزآمد حركت كند و بر 
همين اساس بهترين تجهيزات و تكنولوژی ها بايد 
در بنادر كشور مستقر و به كار گرفته شود. گفتنی 
بازديدهای  ادامه  در  كننده  بازديد  هيات  است، 
اقدام  انجام شده و در دست  پروژه های  از  خود، 
در بنادر محمد عامری،بوالخير، الور ساحلی، دير، 

كنگان، نخل تقی و عسلويه بازيد كردند.

بازدید معاون توسعه و تجهیز سازمان بنادر و دریانوردی از بنادر استان بوشهر

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز - در مراسم گراميداشت شصت 
احمر،  هالل  جمعيت  جوانان  سازمان  تاسيس  سالروز  نهمين  و 
جمعيت هالل احمر استان اصفهان به عنوان جمعيت برتر معرفی 
و از مديرعامل و معاون جوانان و عضو جوان اين جمعيت تقدير شد.

مناسبت  به  كه  مراسمی  در  اصفهان؛  از  ما  خبرنگار  گزارش  به 
جوانان  سازمان  تاسيس  سالروز  نهمين  و  شصت  گراميداشت 
جمعيت هالل احمر با حضور نماينده ولی فقيه در جمعيت هالل 
احمر، رييس جمعيت هالل احمر، رييس سازمان جوانان و جمعی 
از مسئولين جمعيت برگزار شد، از استان برتر، مدير عامل، معاون 
جوانان و عضو جوان برگزيده تقدير شد. بنابراين گزارش، بر اساس 

ارزيابيهای انجام شده توسط سازمان جوانان جمعيت هالل احمر 
كشور، جمعيت هالل احمر استان اصفهان به عنوان استان برتر در 
اجرای برنامه های سازمان و ميزبانی شايسته از برنامه های ملی اين 
سازمان در طول يكسال گذشته معرفی شد و از دكتر محسن مومنی، 
مديرعامل جمعيت استان و حيدر علی خانبازی، معاون امور جوانان 
جمعيت اين استان تقدير به عمل آمد. در اين مراسم دكتر مومنی، 
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان اصفهان لوح تقدير خود را از 
دستان دكترضيايی، رييس جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمی 
ايران دريافت كردند.  همچنين بر اساس شاخص های تعريف شده 
از طرف سازمان جوانان هالل احمر در بخش معرفی اعضای برتر 

سازمان جوانان در اين مراسم، مينا باغستانی، عضو جوان جمعيت 
هالل احمر استان به عنوان عضو برگزيده اين سازمان معرفی و از 

وی تقدير شد. 

در مراسم شصت و نهمين سالروز تاسيس سازمان جوانان هالل احمر

جمعیت هالل احمر استان اصفهان به عنوان جمعیت برتر کشور معرفی شد
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