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رئیس دیوان عدالت اداری: 

رجوع ١١٢ هزار شکایت در سال ٩٤
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مدیرعامل ش��رکت بهره ب��رداری نفت و 
گاز مسجدس��لیمان از برگ��زاری آیی��ن 
رونمای��ی از الم��ان مقب��ره و همچنین 
نخستین یادواره ش��هدای گمنام بخش 
عنبر خب��ر داد. مهندس قباد ناصری در 

تکمیل این خبر اظهار داشت: این محفل باشکوه معنوی بمنظور 
پاسداشت یاد و خاطره ش��هدای میهن اسالمی و شهدای گمنام 
دفن ش��ده منطقه نفتی عنبر س��اعت 14 روز س��ه شنبه 9 آذر 
1395 با حضور عموم مردم برگزار می ش��ود. وی با عنوان اینکه 
پیکر مطهر 2 ش��هید گمنام اسفند ماه سال گذشته با درخواست 
و پیگیری ه��ای این ش��رکت در منطقه نفت خیز عنبر تش��ییع 
و تدفین ش��دند افزود: کار اجرا و س��اخت الم��ان مقبره این دو 
شهید بزرگوار توسط اداره خدمات مهندسی این شرکت به اتمام 
رس��یده و در روز برگزاری یادواره از آن رونمایی می شود. شایان 
ذکر اس��ت بخ��ش عنبر که از جمله مناطق نفتی قدیمی کش��ور 
محس��وب می ش��ود یکی از 3 بخش شهرس��تان مسجدسلیمان 
اس��ت ک��ه در ش��مال غربی ای��ن شهرس��تان و در همس��ایگی 

ش��هرهای اللی و بخش عقیلی شهرستان گتوند قرار دارد...

مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان با 
تاکید بر ضرورت مصرف بهینه گاز طبیعی 
از مص��رف روزان��ه بی��ش از 60 میلیون و 
400هزار متر مکعب گاز در س��طح استان 

خب��ر داد و گف��ت: با افزایش ب��رودت هوا از 
ابت��دای آذر ماه جاری بیش از 479میلی��ون متر مکعب گاز طبیعی 
در سطح استان مصرف شده است که این میزان 15 درصد نسبت به 
مدت مش��ابه سال گذشته کاهش داشته است. به گزارش خبرنگار ما 
از اصفهان، مهندس علوی با اش��اره به میزان کل گاز مصرفی امسال، 
گفت: از ابتدای سال تا کنون بیش از 12 میلیارد و 819 میلیون متر 
مکعب گاز در س��طح اس��تان مصرف گردیده که از این میزان بیش 
از 5 میلی��ارد و386 میلیون متر مکع��ب در بخش صنعت،4میلیارد 
و965میلیون مترمکعب در نیروگاه های استان، 1 میلیارد و 768 هزار 
مترمکعب در بخ��ش خانگی، 374 میلیون و640 هزار مترمکعب در 
بخ��ش تجاری و 325 میلیون و794 هزار متر مکعب در بخش حمل 
و نقل مصرف ش��ده اس��ت. علوی تصریح ک��رد: از میزان گاز مصرف 

شده در بخش صنعت بالغ بر 3 میلیارد و 879 میلیون متر ...

کاهش 15 درصدی مصرف گاز 
استان اصفهان نسبت به سال 

گذشته

نخستین یادواره شهدای گمنام 
بخش عنبر برگزار می شود
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رئيس ديوان عدالت ادارى: 

رجوع 112 هزار شكايت در سال 94
ــس ديوان عدالت ادارى از در حال اجرا بودن حكم نماينده مجلس  رئي
دو شغله خبر داد و درباره ميزان شكايت به اين ديوان گفت: در سال 94 

بيش از 112 هزار شكايت به اين ديوان واصل شد. 
ــبت  ــت خبرى به مناس ــالم محمدكاظم بهرامى در نشس ــت االس حج
ــوال ايرنا مبنى بر  ــيس ديوان عدالت ادارى، در پاسخ به س ــالروز تاس س
آخرين وضعيت اجراى حكم نماينده مجلس دو شغله كه همزمان رياست 
ــيون تيراندازى را هم برعهده دارد، افزود: وزارت ورزش قرار است  فدراس
بزودى براى اين فدراسيون انتخابات برگزار و رئيس جديد را معرفى كند. 
وى بدون ذكر نام اين نماينده ادامه داد: دو شكايت به اين منظور يكى 
ــه وزارت ورزش و امور جوانان  ــيون تيراندازى و ديگرى علي عليه فدراس
ــد، كه ديوان عدالت شكايت عليه فدراسيون را رد و در ارتباط با  انجام ش
ــرد كه اين حكم در حال اجرا  ــكايت عليه وزارت ورزش حكم صادر ك ش

شدن است. 
ــيس ديوان عدالت  ــس ديوان عدالت ادارى با توضيح چگونگى تاس رئي
ــاس اصل 173 قانون  ــوان عدالت ادارى براس ــور گفت: دي ادارى در كش
ــبت به  ــكايات و تظلمات مردم نس ــيدگى به ش ــى و به منظور رس اساس

مأموران حكومتى تشكيل شد. 
ــى، دو وظيفه مهم ديوان را رسيدگى  ــتناد به قانون اساس بهرامى با اس
ــوان كرد و گفت:  ــردم و بحث آيين نامه ها عن ــكايات و تظلمات م ــه ش ب
آيين نامه هاى خالف قانونى كه در شركت ها و شهرداريها و شوراى شهرها 
ــوند در اين ديوان رسيدگى مى شوند كه هشت ماه گذشته  مصوب مى ش
ــد  ــكايت آيين نامه اى و مصوبه به ديوان عدالت ادارى ارجاع ش 960 ش

كه 850 شكايت مورد رسيدگى قرار گرفت و 822 مورد مختومه شد. 
رئيس ديوان عدالت درباره راى هاى صادره افزود: 164 رأى ابطال، 15 
رأى وحدت رويه، 105 رأى عدم ابطال، 3 رأى عدم تعارض، 9 رأى كسر 

از تعارض صادر شد. 
ــى در ديوان عدالت را  ــوان عدالت ادارى، علت أطاله دادرس ــس دي رئي
كمبود قاضى و تامين نشدن شعب براساس تشكيالت عنوان كرد و گفت: 
ــعب ديوان فعاليت مى كنند و رسيدگى  مجموعا حدود 100 قاضى در ش

به پرونده هاى مختلف با اين تعداد قاضى مشكل است. 
ــت و  ــى را دومرحله اى بودن دانس وى يكى از دالئل مهم أطاله دادرس
ادامه داد: دو مرحله اى بودن يعنى رسيدگى در شعبه بدوى و با شكايت 

يكى از طرفين در شعبه تجديدنظر رسيدگى مجددا انجام شود. 
بهرامى تصريح كرد: در اصالحيه قانون ديوان عدالت يكى از پيشنهادات 

اين بود تفكيكى صورت گيرد تا شكايات دومرحله اى انجام نشود. 

رسيدگى به 14 پرونده از 250 پرونده بورسيه 
در صالحيت ديوان عدالت بود

ــت: در پرونده  ــيه گف ــوان عدالت ادارى درباره پرونده بورس رئيس دي
بورسيه سرو صدا خيلى زياد بود و اين سرو صدا با واقعيت تفاوت زيادى 

دارد. 250 پرونده با اين عنوان و در اين فضا به ديوان واصل شد. 
وى افزود: بحث اين بود كه آيا در مسائل مربوط به دانشگاه ها ديوان تا 

چه اندازه مى تواند حضور داشته باشد. 
ــى انقالب فرهنگى،  ــوراى عال ــه گفته وى، با توجه به مصوبه 630 ش ب
ــكايت مرتبط با حوزه علمى پژوهشى باشد در خود شورا رسيدگى  اگرش
ــود و اگر موضوعات مرتبط با موارد خالف قانون باشد، ديوان مى تواند  ش

ورود كند. 
ــعبه وارد شد، و تلقى  بهرامى افزود: در اين فضا 250 پرونده به يك ش
ــه وزارت علوم و  ــت براى همين ب ــن پرونده ها علمى اس ــرده بودند اي ك
بهداشت برگردانده و درنهايت 50 پرونده به ديوان برگشت كه تشخيص 
داده شده 14 پرونده مرتبط با خالف قانون است كه به قوه قضاييه ارسال 

شد تا در ديوان عالى كشور رسيدگى شود. 
ــيه را اعتراض  بهرامى مهم ترين موضوعات اعتراضى 250 پرونده بورس
به لغو بورس، تقاضاى جذب و استخدام، اعاده به كار در دانشگاه، موافقت 

با مامور به تحصيل، اعتراض به رأى اعضاى هيأت علمى عنوان كرد. 
ــد  ــال 93-92 بورس او لغو ش ــى ادعا دارد در س وى ادامه داد: هركس
تقاضا داريم به ديوان مراجعه كند تا براى رسيدگى به قوه قضاييه ارسال 

شود. 

تامين اجتماعى با 11 هزار شكايت 
در صدر تظلمات مردم به ديوان عدالت 

رئيس ديوان عدالت ادارى با بيان اينكه در سال 94 بيش از 112 هزار 
پرونده به ديوان واصل شد، گفت: نخستين مسئله اعتراض به رأى هيأت 
ــود و ماده 100 قانون  ــكايت ب ــخيص وزارت كار با 11 هزار و 71 ش تش
ــوابق  ــتخدامى، الزام به پذيرش و س ــهردارى، الزام تبديل وضعيت اس ش

ــزام به پرداخت حق بيمه، اعتراض به اقدامات تقاضاى ابطال،  بيمه اى، ال
ــراض به پرداخت حقوق و مزاياى قانونى در رده هاى بعدى از مجموع  اعت

388 نوع شكايت به ديوان عدالت ادارى قرار دارد. 

 90 درصد پرونده ها در اجراى احكام بدون دردسر اجرا مى شود
بهرامى درباره چرايى اجرا نشدن برخى احكام صادره در ديوان عدالت 
ــت و 90 درصد  ــائل مهمى اس ــراى حكم از مس ــرد: اج ــار ك ادارى اظه
ــود؛ 10 درصد اينها  ــر اجرا مى ش پرونده ها در اجراى احكام بدون دردس

با آن فوريت اجرا نمى شود. 
ــت اگر محكوم به وجه باشد يعنى وجهى  وى ادامه داد: علت اين اس
ــال وقت دارد وجه را  ــاس قانون يك س ــود براس به كارمند پرداخت ش
ــال بايد پيگيرى  ــدن در يك س پرداخت كند و در صورت پرداخت نش

كرد. 
وى با ذكر مثالى ديگر افزود: شهردارى مثال ملزم مى شود پروانه صادر 
ــتخدام هم  ــدور پروانه مقدماتى دارد و در زمينه اس ــد، اما الزام به ص كن
طرف بايد نخست گزينش و همچنين رديف بودجه براى او تامين شود. 

حق مكتسب به قوت خود باقى است
ــر  ــمول كس ــوال خبرنگار ايرنا درباره لغو ش ــخ به س بهرامى در پاس

ــه كار كاركنان دولت كه  ــاى فوق العاده مانند اضاف ــه از پرداخت ه بيم
ــت، گفت:  ــده اس ــر ش ــال هاى طوالنى اين مبلغ از حقوق آنان كس س
ــه قوت خود باقى  ــب بوده، ب ــواردى كه مربوط به قبل و حق مكتس م
ــال اين كسورات از آنان كسر و بعد از  ــت و كسانى كه سال هاى س اس
ــت، طبعا منطبق با همه شرايط جديد بايد  ــده اس آن قانون اصالح ش
ــود اما در واقع در اين خصوص بايد تفكيكى بين مواردى كه  عوض ش
ــب بوده با مواردى كه بعد از قانون  ــته و حق مكتس از قبل وجود داش
ــورى اجرايى شده است، بايد تفاوت داشته باشد  مديريت خدمات كش

و هر كدام طبق قانون خود عمل شود. 

40درصد پرونده هاى ديوان عدالت ادارى مربوط به امور ادارى و 
استخدامى

ــت پرونده ها و  ــراى جلوگيرى از وضعي ــوان عدالت ادارى ب ــس دي رئي
مراجعه به ديوان عدالت ادارى گفت: دولت، مجلس و مجموعا دستگاه ها، 
مصوباتى نداشته باشند كه موجب شكايت مى شود و همچنين در قوانين 

رفع ابهام صورت گيرد. 
ــوان عدالت ادارى مربوط  ــد از آمار پرونده هاى دي ــزود: 40درص وى اف
ــت و در قانون مديريت خدمات كشورى  ــتخدامى اس به امور ادارى و اس
ــى از قانون  ــت هاى مختلف ــى وجود دارد و برداش ــات و اجمال هاي ابهام

مى شود كه موجب شكايات فراوان به ديوان شده است. 
ــا قانون مديريت  ــت ادارى در رابطه ب ــه داد: ديوان عدال ــى ادام بهرام
ــايى كرده و 40 پيشنهاد براى  ــيب هايى را شناس ــورى آس خدمات كش
اصالح اين قانون را به دولت ارائه كرده است تا در قانون جديد دستگاه ها 

با شفافيت بيشترى كار كنند. 
ــتگاه هاى دولتى به جاى  رئيس ديوان عدالت ادارى افزود: كاركنان دس
ــتقيما براى رفع مشكالت به  ــتگاه هاى خود مس مراجعه به متصديان دس
ــفانه در برخى دستگاه ها ى  ديوان عدالت ادارى مراجعه مى كنند و متاس
ــات عمومى به جاى رسيدگى به درخواست ها، افراد را به  دولتى و موسس

ديوان هدايت مى كنند. 

 مصوبه افزايش مرخصى زايمان از 6 ماه به 9 ماه الزم االجرا است
بهرامى در پاسخ به خبرنگارى مبنى بر مرخصى زايمان گفت: اليحه اى 
ــير مادر اما بحث افزايش  ــس مطرح بود تحت عنوان تغذيه با ش در مجل
ــوراى  ــى زايمان نبود اما مجلس از 6 ماه به 9 ماه افزايش داد؛ ش مرخص
نگهبان به دليل تامين نشدن اعتبار، آن را رد و پس از آن مجلس اصالح 
كرد كه دولت مى تواند مرخصى زايمان را از 6 ماه به 9 ماه افزايش دهد 

و شوراى نگهبان نيز اين موضوع را تاييد كرد. 
ــه را براى همه  ــن نامه اى اين مصوب ــت طى آيي ــه داد: دول وى ادام
ــت و پس از آن  ــى الزم االجرا دانس ــى و غير دولت ــتگاه هاى دولت دس
ــدون تامين اعتبار  ــكايت كرد كه دولت ب ــازمان تامين اجتماعى ش س
نمى تواند تامين اجتماعى را ملزم به اجراى اين 3 ماه كند كه با طرح 
ــأت عمومى مصوبه  ــوان عدالت ادارى، اكثريت هي ــن موضوع در دي اي

دولت را تاييد كردند. 
بهرامى در رابطه با موضوع هتل جاجرود نيز گفت: اين پرونده در شعبه 
تجديد نظر در حال بررسى است چرا كه ابهاماتى در مورد نقشه طبقات 

وجود داشته كه در حال كارشناسى است. 
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نقش قرارداد كار در تنظيم روابط 
ميان كارگر و كارفرما (بخش  دوم)

براى جلوگيرى از اطاله كالم به ذكر همين نكات اكتفا مى كنيم و يادآور 
ــاس  ــل از انقالب به هيچ وجه براس ــه قب ــويم كه رابطه كار در فرانس مى ش
قرارداد به صورتى كه پوتيه ذكر كرده است، نبوده و روابط كار در آن زمان 
ــته است؛ يعنى به علت وجود نظام فئودالى در روستاها  جنبه شخصى داش
ــه كار مى كردند و ارباب و  ــانى ك ــهرها رابطه بين كس و نظام صنفى در ش
ــتاد كار بر پايه نظامات صنفى يا مقررات ناشى از سيستم فئودال متكى  اس
ــله مراتبى را در كارها قائل بودند؛ مثال، شاگرد در نظام صنفى  بود كه سلس
ــت؛ بلكه  ــتاد كار مى گذاش نه تنها كارش را به عنوان يك كاال در اختيار اس
شخصا متعهد بود كه احترامات الزم را در برابر استاد مرعى داشته، خود را 
ــتاد هم موظف بود كه رفتار  تابع قدرت انضباطى او قرار دهد و در برابر اس
ــته باشد. بدين ترتيب بايد تاثير عقايد و افكار پوتيه و  انسانى و پدرانه داش
ــه پيروى از حقوق رم رابطه كار را  ــان ديگر قبل از انقالب – كه ب حقوقدان
ــرار مى دادند و كارگر را به مالكى  ــدگاه قراردادى صرف مورد توجه ق از دي
ــيئى ديگر  ــبيه مى كردند كه ملك خود (نيروى كارش) را همانند هر ش تش
ــوب  ــذار مى كند و اجرتى كه دريافت مى دارد عوض آن محس ــا اجاره واگ ب
ــود – در نظام حقوقى حاكم بر كار بعد از انقالب فرانسه ناچيز باشد؛  مى ش
ــاهده  ــه مش ــتم حقوقى اخير، به ويژه قانون مدنى فرانس اما با مطالعه سيس
ــتقيما (به علت  ــود كه به عكس ميراث حقوقدانان قبل از انقالب مس مى ش
ــفى و حقوقى و هم به لحاظ نظام  ــب فكرى از نظر فلس وجود محيط مناس
ــاس قرارداد و اهميت  اقتصادى رايج در آن زمان) در تنظيم رابطه كار براس

دادن به رابطه قراردادى موثر بوده است. 

ب- اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنى: منبع انحصارى 
روابط كار

ــه مبتنى بود  ــى ليبرال كه بر اصول انقالب كبير فرانس ــتم حقوق در سيس

ــت، حقوق كار به معناى امروزى  ــه هم منعكس اس و در قانون مدنى فرانس
ــت و قرارداد اجاره خدمات منبع طبيعى و تقريبا انحصارى  كلمه وجود نداش
ــخص كننده وضع كارگر  تعيين كننده روابط كارگر و كارفرما و در نتيجه مش
ــا از حوصله اين مقاله  ــت و مطالعه تفضيلى آنه ــود. علل اين امر متعدد اس ب
ــويم كه انقالب كبير فرانسه اصول  ــت. به طور خالصه يادآور مى ش خارج اس
ــاوى و آزادى از جهات مختلف  ــرد. اين تس ــالم مى ك ــاوى و آزادى را اع تس

مورد توجه بود: 
ــاوى اعالم شده بودند؛ اما  ــى همه افراد در برابر قانون مس 1- از نظر سياس

اين تساوى را منافع مداخله دولت در روابط افراد مى دانستند.
ــرايط آن  ــغل و كار و ش ــد آزادى افراد را در انتخاب ش ــا دولت  باي طبع
ــه آزادى كار را اعالم  ــارس 1791 ك ــون 17 م ــد. قان ــميت بشناس به رس
ــى از نظام صنفى بود، محكوم  مى كرد، موانع زمان قبل از انقالب را كه ناش
مى ساخت. طبق اين قانون هر فردى آزاد است هرنوع كار، شغل و حرفه اى 
ــت، انتخاب كند. اين آزادى اگرچه به طوركلى داده شده بود  را كه مايل اس
ــد اما بيشتر  ــوب مى ش ــرايط آن آزاد محس و كارگر هم در انتخاب كار و ش
ــت اقتصادى كه مايل  ــرمايه مفيد بود كه به هرنوع فعالي ــراى صاحبان س ب

باشند، بپردازند. 
ــن وضع كمك مى كرد؛  ــاد ليبرال نيز به نوبه خود به اي ــتم اقتص 2- سيس
زيرا در اقتصاد ليبرال مداخله دولت ها در امور اقتصادى محكوم بود و به نظر 
ــاس رقابت برابر قانون عرضه و  ــتم روابط طرفين براس اقتصاددانان اين سيس

تقاضا تنظيم خواهد شد. 
3- تجلى فضاى تساوى سياسى و آزادى، در اصل حاكميت اراده و آزادى 
قراردادهاست و اهميت نقش قرارداد از همين جا ناشى مى شود؛ زيرا تشكيل 
ــده بود  گروه ها و اجتماعات هم به موجب اين قوانين چندى ممنوع اعالم ش
ــده بود، به عنوان  ــى كه كار به نفع او تعهد ش ــط انجام دهنده كار و كس و فق

طرفين قرارداد در برابر هم قرار مى گرفتند. 
ادامه دارد...

دكتر عزت اهللا عراقى
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امکان پرداخت اینترنتی صورتحساب گاز 
فراهم شد 

رشت- زینب قلیپور- جمشید ظهیری مدیرعامل شرکت 
اینترنتی  پرداخت  سرویس  اندازی  راه  از  گیالن  استان  گاز 
این شرکت  اطالعات  فناوری  واحد  گاز توسط  صورتحساب 
خبر داد. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر 
اظهار داشت: این مهم با هدف جلب رضایت مشترکین عزیز، 
مدیریت بهتر صورتحساب، سهولت در پرداخت قبوض، امنیت 
بیشتر و همچنین صرفه جویی در زمان و هزینه انجام شده 
است. مهندس ظهیری گفت: این خدمت به علت درخواست 
فراوان مشترکین و بررسی آنها در کمیته رسیدگی به شکایات 
به عنوان یک اقدام بهبود تعریف و اجرایی شده است و نشان 
از توجه شرکت گاز به نظرات و پیشنهادات مشترکین گرامی 
دارد. مشترکین گرامی می توانند با مراجعه به سایت شرکت 
گاز استان گیالن به آدرس www.nigc-gl.ir قبض خود را 
به صورت اینترنتی پرداخت نمایند. برای این منظور کافیست 
مشترکین به قسمت پرداخت اینترنتی صورتحساب در قسمت 
شماره  کردن  وارد  از  پس  و  شده  وارد  سایت  باالی  راست 
اشتراک 12 رقمی خود، به درگاه پرداخت بانک متصل شده و 

عملیات پرداخت را انجام دهند.
در نشست با خبرنگاران 

برنامه های دهه وقف استان بوشهر 
تشریح شد 

خبرنگار  بـوشـهـر- 
در  وقف  امروز-  فرصت 
الهی بخصوص  ادیان  همه 
شیعه جایگاه ویژه ای دارد 
مدیرکل اوقاف و امورخیریه 
درجمع  بوشهر  استان 

خبرنگاران با اعالم این مطلب افزود: برای ترویج و تبلیغ سنت 
حسنه وقف که در همه ادیان الهی از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است ایامی به این مناسبت نامگذاری شده است. حجت السالم 
یک  بعنوان  وقف  شیعه  دیدگاه  در  اظهارداشت:  محمدیان 
سرمایه عمومی محسوب می شود و اگر به آن عمل شود یکی 
از ارکان مهم جامعه اقتصادی است که بسیاری از معضالت را 
حل می نماید. وی با اشاره به اینکه وقف در دورانهای مختلف 
فراز و نشیب های زیادی پشت سر گذاشته است افزود: در 
دوران پهلوی و قاجار دچار رکود شدیدی شد به گونه ای که 
بخش اعظم موقوفات ازبین رفت. حجت السالم محمدیان 
اضافه کرد: وقف صدقه جاری است که ماندگار خواهد بود 
و از بین نمی رود در این خصوص رسانه ها با اطالع رسانی 
می توانند وقف را بهتر به مردم معرفی نمایند تا کسانی که 
توانایی دارند بتوانند مشکالت جامعه را حل نمایند.  مدیرکل 
اوقاف و امورخیریه استان بوشهر یادآورشد: هم اکنون به وقف 
برای علوم قرانی، ترویج سیره ائمه اطهار، توسعه علم و فناوری 
به کمک تمامی دستگاهها و ارگانها نیازمندیم. حجت االسالم 
محمدیان اظهارداشت: در استان بوشهر 470موقوفه وجود 
دارد که بیش از شش هزارو 500 رقبه تحت پوشش این اداره 
کل قرار گرفته است. وی تصریح کرد: استان بوشهراز لحاظ 
درآمد جزو استان های متوسط و درجه سه کشوری محسوب 
می شود. معاون فرهنگی اوقاف و امورخیریه استان بوشهر نیز 
با بیان اینکه از 6 لغایت 16 آذرماه دهه وقف نامگذاری شده 
برنامه های ویژه شامل عزاداری در  ایام  این  افزود: در  است 
بقاع شاخص، طنین لبیک یا رسول اهلل، پیاده روی و همایش 
با  یاوران وقف، اعزام 140زائر به حرم رضوی، محافل انس 
قرآن، نشست با هیات امناء و مدیران، حضور در دفاتر ائمه 
جمعه و... برگزار شد حجت السالم حسینی افزود: 6 مورد وقف 
جدید در دهه وقف شامل یک حسینیه و مابقی به نیابت 
درشهرستانهای  طهارت  و  عصمت  فرهنگ  ترویج  و  قرآنی 

بوشهر دشتستان و کنگان صورت گرفته است.   
مدیر کل اوقاف استان مرکزی خبرداد 

 افتتاح مرکز مجازی حفظ قرآن 
خــبـرنـگار   - اراک 
مدیرکل  امروز-  فرصت 
خیریه  امور  و  اوقاف 
نشست  در  مرکزی  استان 
دهه  مناسبت  به  خبری 
این  برنامه های  ویژه  وقف، 

اداره را اجرای 1۳5 برنامه شهرستانی و ۳6 برنامه ستادی 
اعالم و بر افتتاح مرکز مجازی حفظ قرآن در اراک تأکید 
کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه 
استان مرکزی، نشست خبری دهه وقف، با حضور اصحاب 
هفته  این  برنامه های  ویژه  تشریح  منظور  به  استان  رسانه 
در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی برگزار شد. 
حجت االسالم سیدمحمدباقر حسینی اراکی، مدیرکل اداره 
خبرنگاران  جمع  در  مرکزی  استان  خیریه  امور  و  اوقاف 
از برگزاری 1۳5 برنامه شهرستانی و ۳6 برنامه ستادی در 
ترویج  را  برنامه ها  این  برگزاری  از  هدف  و  خبرداد  استان 
طول  در  سازمان  این  عملکرد  شفاف سازی  وقف  فرهنگ 
برشمرد.  وقف جدید  ایجاد  راستای  در  مردم  ترغیب  سال، 
وی به نقش مهم و تأثیرگذار اصحاب رسانه، صدا و سیما 
اشاره کرد  بیشتر مردم در سال های اخیر  اعتماد  در جلب 
و افزود: خبرنگاران در حوزه های مختلف خبری اهداف این 
مجموعه را که اجرای امینانه نیات واقفین است به سمع و 
نظر مردم خواهند رساند. حجت االسالم حسینی اراکی تصریح 
کرد: دفاع از موقوفات، اجرای امینانه نیات واقفین، و دفاع از 
حق و حقوق موقوفه نشینان در اولویت کاری به شمار می رود، 
تا  می کنند  استفاده  توان خود  تمامی  از  حوزه  این  فعاالن 
در حق احدی اجحاف نشود. حجت االسالم حسینی بابیان 
اینکه وقف و کودک و تشریح ویژه برنامه های وقف از سیمای 
آفتاب از دیگر برنامه هاست، ابراز کرد: همایش وقف و رسانه 
در کانون امام خمینی)ره(، افتتاح مرکز مجازی حفظ قرآن 
باشیم  واقف  ایستگاه همه  برپایی  امام خمینی،  در مسجد 
در  هفته  طول  در  رایگان  خدمات  ارائه  شاخص،  بقاع  در 
با محوریت  اداری استان  برگزاری شورای  درکاندگاه دوَزج، 
تشریح عملکرد این سازمان و بیان برنامه های وقف از دیگر 
برنامه هاست. وی حضور قرآنیان و اصحاب وقف در صدا و 
سیمای آفتاب، جمع بندی برنامه های انجام شده به مناسبت 
دهه وقف از سیمای استان را ازدیگر برنامه های ستادی این 
دهه برشمرد و ابراز کرد: خیمه های معرفت در بقاع متبرکه 
استان و چاپ بروشور از عملکرد اطالعاتی از برنامه های وقف 

ویژه عموم مردم در این هفته اجرایی خواهد شد. 

اصالح شبکه و انشعابات فاضالب در 
منطقه بنی هاشم اهواز

شبکه  اصالح  پروژه  امروز-  فرصت  خبرنگار   - اهواز 
در  واقع  خیابان های  در  آن  انشعابات  همراه  به  فاضالب 
حد فاصل سروش تا بازارچه حضرت زینب )س( در حال 
قطر  به  لوله  خط  متر   ۳00 حاضر  حال  در  است.  اجرا 
400 میلی متر در خیابان شهید دهقان در این منطقه اجرا 
شده است و به همین متراژ و به قطر 600 میلی متر نیز 
در خیابان اصلی بنی هاشم حد فاصل خیابان های زینب 
تا سروش انجام خواهد شد. گفتنی است اجرای 500 متر 
خط۳15 میلی متر تحت فشار برای حد فاصل خیابان های 
دارد.  قرار  پروژه  این  کار  نیز در دستور  فراهانی  تا  زینب 
کامال  صورت  به  منطقه  این  بازارچه  اینکه  به  توجه  با 
سنتی و روی شبکه فاضالب قرار دارد لذا عالوه بر اینکه 
پسماندهای مرغ و ماهی و میوه را به درون شبکه ریخته 
اجرای عملیات های شبکه فاضالب در منطقه را دچار خلل 
تخلیه  از  بازارچه و جلوگیری  این  نمایند. ساماندهی  می 
در  موثری  نقش  تواند  می  فاضالب  شبکه  در  پسماندها 
عدم گرفتگی و سرریز فاضالب در خیابان های اطراف آن 
خیابان  در  یادشده  پروژه  از  بخشی  اجرای  باشد.  داشته 
دهقان بسیاری از اتفاقات حوزه فاضالب را کاهش می دهد 
اما انتظار می رود با اتمام این پروژه دیگر شاهد گزارش 

اتفاقات حوزه فاضالب در منطقه نباشیم.

درخشش سفیران قرآني گاز گلستان 
درنهمین مرحله مسابقات سراسری 

بهاردر بهارشرکت ملی گاز ایران
گرگان - خبرنگار فرصت امروز- درنهمین مرحله سراسری 
مسابقات قرآن کریم ونهج البالغه )بهاردر بهار( ویژه کارکنان 
وهمسران کارکنان شرکت ملی گاز ایران که به میزبانی شرکت 
گازاستان یزد برگزار شد سفیران قرآني گازگلستان بار دیگر 
افتخار آفریدند. به گزارش روابط عمومی،در این مسابقات که 
تابعه  از شرکتهای  نمایندگان قرآنی  باحضور عالقه مندان و 
ملي گاز برگزار شد. شرکت کنندگان در رشته های مختلف 
حفظ، مفاهیم، تحقیق، ترتیل، نهج البالغه با هم رقابت کردند 
که نفرات برتر هر رشته مشخص و معرفی شده و در مراسم 
اختتامیه از نفرات برتر تجلیل بعمل آمد. گفتنی است دراین 
مسابقات خوشبختانه ۳ نماینده از گاز گلستان نیز توانستند 
صاحب رتبه شوند که در رشته حفظ کل قرآن کریم حافظ 
پر افتخار محمد جواد سجادی فر موفق شد رتبه اول این 
مسابقات را از آن خود کند. در همین راستا عبدالحکیمکوچکی 
نماینده این شرکت در رشته حفظ 5جزءقرآنکریم توانست 
مقام سوم را کسب نموده و در رشته حفظ 2 جزء قرآن کریم 
نیز رمضانعلی محمدی  نیز حائز رتبه سوم شود در مراسم 
اختتامیه این مسابقات که با حضور مسئولین برگزاری مسابقات 
انجام شد  نفرات برتر هر رشته مورد تجلیل قرار گرفتند. شایان 
ذکر است در همین رابطه مهندس صفر علی جمال لیوانی 
مدیرعامل و رئیس شورای فرهنگی گازگلستان ضمن تقدیر از 
متولیان برگزاری این مسابقات، کسب این افتخارات ارزشمند را 
به سفیران قرآنی و مجموعه کارکنان شرکت تبریک و تهنیت 
عرض نموده و آرزوی توفیقات روز افزون را در سایر عرصه های 

زندگی مسئلت نمود.

تقدیر فرماندار شهرستان کردکوی از 
عملکرد شرکت نفت این شهرستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- فرماندار شهرستان کردکوی 
باحضور در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه کردکوی با 
پرسنل این ناحیه دیدار کرد.به گزارش روابط عمومی در پی برودت 
دما در چند روز گذشته و فعالیت شبانه روزی پرسنل شرکت نفت 
ناحیه کردکوی در جهت سوخترسانی مناسب به مصرف کنندگان 
و جلوگیری از بروز بحران، جمالی فرماندار شهرستان کردکوی 
به همراه جمعی از همکاران خود باحضور در شرکت نفت این 
شهرستان ضمن دیدار با پرسنل این شرکت از نزدیک در جریان 
اقدامات و عملکرد مدیریت سوخت این شهرستان قرار گرفت.بر 
پایه همین گزارش در این دیدار خلیلی رییس شرکت نفت ناحیه 
کردکوی از تدابیر اتخاذ شده و اقدامات انجام شده جهت مدیریت 
بحران هنگام کاهش شدید دما و افت فشار گاز گزارش ارایه نمود.
در خاتمه نیز فرماندار کردکوی و رییس ستاد مدیریت بحران 
این شهرستان از عملکرد و تالش رییس و کلیه پرسنل شرکت 
نفت کردکوی در جهت خدمات رسانی مناسب و مطلوب به مردم 
شریف و مصرف کنندگان تقدیر و تشکر نمود و از عملکرد ایشان 

ابراز رضایت کرد.

 برگزاری جلسه با رابطین روابط عمومی 
شرکت آبفار گلستان

روابط  رابطین  جلسه  امروز-  فرصت  خبرنگار   - گرگان 
عمومی با حضور رئیس اداره روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آبفار استان و رابطین مدیریت امور شهرستان ها این 
شرکت در نماز خانه ستاد شرکت برگزار شد.به گزارش روابط 
و فاضالب روستایی  آموزش همگانی شرکت آب  و  عمومی 
استان گلستان ولی اهلل ساور هدف از برگزاری این جلسه را 
ایجاد تعامل بیشتر و همچنین اطالع رسانی به موقع اخبار و 
رویدادها و همچنین ارتقای سطح برنامه های فرهنگی در بین 
حوزه های مختلف شرکت عنوان کرد. وی تصریح کرد:ارتباطات 
در هر سازمان یکی از شاخص های مهم رشد و تعالی آن سازمان 
می باشد به گونه ای که اگر ارتباطات درون سازمانی و برون 
رفت.درپایان  نخواهد  پیش  خوبی  به  کارها  نباشد  سازمانی 
رابطین روابط عمومی شهرستان ها دیدگاهها و نظرات خود را 

در زمینه های مختلف روابط عمومی بیان کردند.
رییس مجمع نمایندگان استان هرمزگان:

سازمان محیط  زیست باید منشأ افزایش 
گردوغبارها را شناسایی و راه حلی برای آن بیابد

مجمع  رییس  امروز-  فرصت  خبرنگار   - بندرعباس 
افزایش  معضل  کرد:  بیان  هرمزگان  استان  نمایندگان 
بی سابقه گردوغبار در استان باید توسط کارشناسان محیط  
زیست شناسایی و چاره اندیشی شود. به گزارش دفتر روابط 
عمومی، حسین هاشمی تختی درباره آغاز بادهای فصلی در 
استان هرمزگان که در ماه جاری با افزایش گردوغبار نسبت 
باد فصلی نشایی که  بود گفت:  به سال های گذشته همراه 
هرساله آغازگر فصل سرماست بادی سرد و توفان زا بوده که از 
شمال شرقی کشور به سمت جنوب غربی می وزد و پدیده ای 
به شمار  برای ساکنان خطه جنوبی کشور  آشنا  و  طبیعی 
می رود. وی در ادامه با اشاره به اینکه وزش این باد بین ۳ تا 
5 روز ادامه دارد که همراه با گردوغبار است اضافه کرد: ناشی 
بادی آشنا برای دریانوردان و ساحل نشینان خلیج فارس بوده 
که از ویژگی های آب و هوایی استان هرمزگان بشمار می رود. 
نماینده حوزه مرکزی استان هرمزگان در خانه ملت در ادامه 
اظهار کرد: برخی از کارشناسان محیط  زیست پدیده افزایش 
گردوغبار را ناشی از خشک سالی های پی درپی سال های اخیر 
و بیابان های کشورهای حوزه شرق می دانند. هاشمی تختی 
مرجع  یک نهاد  به عنوان  زیست  محیط   سازمان  شد:  یادآور 
قرار  موردبررسی  را  زیست محیطی  مشکالت  و  مسائل  که 
می دهد باید به دنبال رفع معضالت این پدیده باشد.وی ادامه 
داد: خشک سالی یکی از معضالت بزرگ جنوب کشور بوده 
که باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و افزایش بیابان ها شده 
که به دنبال آن ما شاهد افزایش گردوغبار در بادهای فصلی 
هستیم. رییس مجمع نمایندگان استان هرمزگان اظهار کرد: 
به دنبال افزایش گردوغبار و آلودگی هوا مردم هرمزگان باید 
مسائل ایمنی سالمت را رعایت تا از بیماری های ناشی از این 
پدیده جلوگیری کنند. هاشمی تختی در پایان نیز تأکید کرد: 
سازمان محیط  زیست کشور باید تمهیداتی در راستای مقابله 
با بیابان زایی و خشک سالی اندیشیده و به سرعت راه حلی برای 

رفع این معضل بیابد.
مدیرکل بهزیستی مازندران:

۴۶ درصد معلوالن مازندران حرکتی هستند
ساری - خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بهزیستی مازندران 
گفت: بیش از 46 درصد معلوالن استان حرکتی، 11.۸ درصد 
شنوایی و ۸.6 درصد هم دچار اختالل روانی هستند. به گزارش 
خبرنگار مازندران، سعید آرام بعدازظهر دوشنبه در نشست 
خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت روز جهانی معلولین 
در سالن کنفرانس شیرخوارگاه غنچه ساری با اشاره به این که 
دولت توجه ویژه ای به مسائل فرهنگی دارد، گفت: در الیحه 
سال ۹6 رئیس جمهور با توجه به تأکیدات رهبری در حل 
مسائل اجتماعی نگاه ویژه ای داشته است. وی با اشاره به توجه 
ویژه دولت گفت: در برنامه توسعه ششم آسیب های اجتماعی 
آسیب های  کاهش  و  فرهنگی  مسیر  در  تا  دیده شده  ویژه 
اجتماعی گام های مثبتی برداشته شود. مدیرکل بهزیستی 
مازندران گفت: کمپین نه گفتن به کودک آزاری در ساری 
برای اولین بار برگزار می شود و در سال جاری نگاه ویژه ای 
با حضور چهره های سرشناس به این مقوله در استان خواهیم 
داشت. دکتر آرام شعار روز جهانی امسال را شعار ویژه عنوان 
کرد و گفت: شعار امسال با عنوان آینده ای که ما می خواهیم 
جامعه ای برای همه و فراگیر است شعاری عملی تر و اجرایی 
است و مهم ترین هدف و نگاه ارتقای اذهان مردم به معلولین 
و توانمندی های این قشر و مشکالتی است که با آن درگیر 
هستند. وی با اشاره به این که بیش از 600 میلیون معلول در 
دنیا زندگی می کنند، افزود: برای تحقق شعار امسال تغییر از 
خود را برای داشتن دنیای قابل دسترسی و استفاده از مواهب 

را باید آغاز کنیم.

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل 
بر ضرورت  تاکید  با  اصفهان  استان  گاز  شرکت 
مصرف بهینه گاز طبیعی از مصرف روزانه بیش 
از 60 میلیون و 400هزار متر مکعب گاز در سطح 
استان خبر داد و گفت: با افزایش برودت هوا از 
متر  از 47۹میلیون  بیش  ماه جاری  آذر  ابتدای 
مکعب گاز طبیعی در سطح استان مصرف شده 
به مدت  میزان 15 درصد نسبت  این  است که 
مشابه سال گذشته کاهش داشته است. به گزارش 
خبرنگار ما از اصفهان، مهندس علوی با اشاره به 
ابتدای  از  امسال، گفت:  گاز مصرفی  میزان کل 
سال تا کنون بیش از 12 میلیارد و ۸1۹ میلیون 
متر مکعب گاز در سطح استان مصرف گردیده که 
از این میزان بیش از 5 میلیارد و۳۸6 میلیون متر 
مکعب در بخش صنعت،4میلیارد و۹65میلیون 
میلیارد  یک  استان،  نیروگاه های  در  مترمکعب 
خانگی، ۳74  بخش  در  مترمکعب  هزار  و 76۸ 
میلیون و640 هزار مترمکعب در بخش تجاری 
و ۳25 میلیون و7۹4 هزار متر مکعب در بخش 
حمل و نقل مصرف شده است. علوی تصریح کرد: 

از میزان گاز مصرف شده در بخش صنعت بالغ بر 
۳ میلیارد و ۸7۹ میلیون متر مکعب آن مربوط به 
صنایع عمده استان می باشد که در کارخانجات 
فوالد مبارکه، ذوب آهن و سیمان سپاهان مصرف 
شده و مابقی در صنایع غیر عمده و بخش حمل 
و نقل استان به مصرف رسیده است. مدیرعامل 

ابتدای  از  داد:  ادامه  اصفهان  استان  گاز  شرکت 
آذر ماه سالجاری که میزان برودت هوا نسبت به 
ماه های گذشته افزایش یافته است، تا کنون 7۳0 
میلیون متر مکعب گاز در سطح استان به مصرف 
رسیده است که 5۹درصد آن معادل 4۳0میلیون 
متر مکعب مربوط به بخش خانگی و تجاری و 

41 درصد آن معادل 2۹۹ میلیون ۳00 هزار متر 
مکعب در بخش صنعت به مصرف رسیده است. 

و  هوا  شدن  سرد  با  ساخت:  نشان  خاطر  وی 
افزایش مصرف در بخش خانگی، توزیع گاز در 
برخی  و  داشته  را  نخست  اولویت   بخش  این 
اوقات برای جلوگیری از افت فشار یا قطعی گاز 
نقاط سردسیر و مرزی کشور، اعمال محدودیت 
می یابد.  ضرورت  صنعت،  بخش  مصرف  در 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به 
اینکه شبکه های گازرسانی سراسر کشور به هم 
پیوسته است تاکید کرد: رعایت مصرف بهینه 
تامین  برای  را  از گاز طبیعی زمینه  و منطقی 
گاز همه هموطنان عزیز در سراسر کشور فراهم 
خواهد کرد.  مهندس علوی، با تاکید بر مصرف 
بهینه و ایمن گاز طبیعی و فرهنگ سازی این 
از  تقدیر  و  انتخاب  راستا  این  در  گفت:  مهم 
مشترکینی که گاز طبیعی را بطور بهینه و در 
و همچنین  باشند  اول مصرف کرده  دو دهک 
نمایند در  پرداخت  موقع  به  را  بهای خود  گاز 

برنامه خود قرار داده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبرداد

کاهش 15 درصدی مصرف گاز استان اصفهان نسبت به سال گذشته

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی سازمان 
به نقل از »پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی«؛ دکتر عباس آخوندی 
وزیر راه و شهرسازی در نشست اعضای دوره ششم و هفتم اعضای 
شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که در تاریخ 
۹5/0۹/1۳ در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی با حضور اکبر 
ترکان مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و 
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان و همچنین اعضای شورای 
مرکزی دوره ششم و هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 
برگزار شد، با تشکر از اعضای دوره ششم سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور در جهت اعتالی مهندسی کشور، گفت: امیدوارم 
اعضای منتخب دوره هفتم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان کشور بتوانند همانند دوره های قبل در جهت اعتالی نظام 
مهندسی کشور و بهبود وضعیت ساخت و ساز گام بردارند. آخوندی با 
بیان این که مهم ترین سیاست دوره هفتم باید انضباط شهری باشد، 
تاکید گسترده ای داشته ام و مقررات  انضباط شهری  گفت: درباره 

شهرسازی در این دوره باید مورد توجه اعضا قرار بگیرد.
معرفی ۳ عضو شورای مرکزی برای تصدی ریاست سازمان 

نظام مهندسی ساختمان کشور به رئیس جمهوری
در این نشست که با تقدیر از اعضای دوره قبل و اعطای احکام دوره 
جدید همراه بود، آقایان مهندس رجبی، کوسه غراوی و وثیق نیا با 
کسب آرای بیشتر از سوی وزیر راه و شهرسازی به رئیس جمهوری 
معرفی می شوند تا با انتخاب نهایی توسط رئیس جمهوری یک نفر از 

بین سه نفر، مسئولیت ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 
ساختمان را برعهده بگیرد.

نخستین یادواره شهدای گمنام بخش عنبر برگزار می شود

نشست اعضای شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان دوره های ششم و هفتم

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مراسم افتتاح 
استان  فناوری  و  پژوهش  جشنواره  هفدهمین 
بوشهر در سالن اجتماعات دانشکده نفت، گاز و 
گردید.  برگزار  فارس  خلیج  دانشگاه  پتروشیمی 
مراسم  این  ابتدای  در  مصلح  عبدالمجید  دکتر 
و  پژوهش  برگزاری جشنواره  اهداف  به  اشاره  با 
هر  جشنواره  این  گفت:  بوشهر  استان  فناوری 
با ریاست استاندار محترم بوشهر و دبیری  ساله 
دانشگاه جامع استان برگزار می شود و در کنار 
استان در  نیز آخرین دستاوردهای پژوهشی  آن 
نمایشگاهی به معرض دید عموم قرار می گیرد. وی 
افزود: از هفت گروه آموزشی هر کدام یک نفر، یک 
نفر از دستگاه های اجرایی و یک نفر هم به عنوان 

فناور برتر از طرف پارک معرفی می شود. همچنین 
امسال برگزیدگان دانش آموزی نیز داریم که در 
ادامه معرفی خواهند شد. دکتر مصلح در ادامه با 
ارائه گزارش عملکرد دانشگاه خلیج فارس گفت: 
تاکنون 4 مورد رویداد کارآفرینی در دانشگاه برگزار 

شده و تا آخر سال نیز چندین رویداد دیگر برگزار 
خواهد شد. وی با اشاره به تدوین سند راهبردی 
دانشگاه افزود: سند راهبردی دانشگاه خلیج فارس 
را با رویکرد دانشگاه کارآفرین تهیه کرده ایم و بر 
اساس این سند راهبردی هم پیمانان خود را در 
اجرای این سند راهبردی در سطح استان و کشور 
بلند  اهداف  با  را  روابط خوبی  و  شناسایی کرده 
مدت با آنها آغاز کرده ایم که از جمله می توان به 
امضای تفاهم نامه دانشگاه خلیج فارس با شرکت 
پارس  اقتصادی  ویژه  منطقه  بوشهر،  استان  گاز 
جنوبی، شرکت توزیع برق استان بوشهر و شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان بوشهر اشاره نمود. 
دکتر مصلح با تاکید بر نگاه کارآفرینانه دانشگاه 

در سند راهبردی ادامه داد: حرکت به این سمت 
صرفا در تعامل با نهادهای بیرونی انجام پذیر است 
و امیدواریم که با شکل دهی یک زنجیره مناسب 
به آنچه که مطلوب این استان است دست پیدا 
کنیم. رئیس دانشگاه خلیج فارس با اشاره به نرخ 
بیکاری کشورگفت: آخرین آمار بیکاری کشور سه 
میلیون و پانصد هزار نفر است که میزان آن 2/7 
درصد است که در این میان ساالنه ۸00 هزار نفر 
فارغ التحصیل جویای کار از سمت آموزش عالی 
به این آمار اضافه می شود و این در حالی است که 
کشورهای توسعه یافته که دارای اقتصاد های قوی 
هستند نمی توانند ساالنه بیش از 400 هزار شغل 

ایجاد نمایند.

رشت- مهناز نوبری- هفدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری 
استان از تاریخ 14 آذرماه با حضور استاندار گیالن، دستگاه های اجرایی 
و نهادهای تولیدی و بخش خصوصی کار خود را آغاز نمود. شرکت آب 
و فاضالب استان گیالن با 4۸ پروژه تحقیقاتی از سال 1۳۹۳ تا 1۳۹5، 
اصلی  پروژه  و همچنین 4  بانوان شرکت  مقاالت  مجموعه  کتابچه 
ساخت و تولید داخلی، فناوری نانو و زیست فناوری و فناوری اطالعات 

و ارتباطات در این نمایشگاه حضور یافت. پروژه های ارائه شده شرکت 
آبفای گیالن در این نمایشگاه شامل عملگر برقی هوشمند، استفاده از 
نانوذرات اکسیدآهن در تصفیه آب و فاضالب، بهینه سازی ایستگاه های 
پمپاژ با استفاده از پوسته های فوالدی و شیر قطع سریع جریان آب 
می باشد. گفتنی است این نمایشگاه از تاریخ 14 آذرماه لغایت 16 آذرماه 

از ساعت ۹ صبح لغایت 16 عصر پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

به  توجه  با  امروز-  فرصت  خبرنگار  ساری- 
از  استفاده  فرهنگ  باید  کرایه ها،  بودن  رند  غیر 
خبرنگار  گزارش  به  شود.  نهادینه  ساري کارت 
مازندران با توجه به غیر ُرند بودن کرایه، تاکسي هاي 
ساري مجهز به دستگاه ساري کارت شدند تا افراد 
براي پرداخت کرایه با مشکل مواجه نشوند اما با 
توجه به اینکه بیشتر تاکسي هاي شهرستان ساري 
به این دستگاه مجهز هستند هنوز فرهنگ استفاده 
از آن نهادینه نشده است. هنوز خیلي از افراد ترجیح 
نقدي  به صورت  را  خود  تاکسي  کرایه  مي دهد 
پرداخت کنند در حالي که از نظر اقتصادي نیز به نفع 
آنان نیست. از سویي دیگر برخي افراد گالیه از این 
موضوع دارند رانندگان تاکسي همکاري نمي کنند و 

اعالم مي کنند که دستگاه خراب است. مدیرعامل 
این باره،  در  تاکسي راني شهرداري ساري  سازمان 
اظهار کرد: تاکنون 2 هزار و 700 تاکسي از ۳ هزار 
تاکسي شهرستان، مجهز به دستگاه ساري کارت 
شدند. حمیدرضا فضل اهلل نژاد ادامه داد: همچنین 

به  بالفاصله  نوسازي  از  بعد  نیز  فرسوده  ناوگان 
دستگاه ساري کارت مجهز مي شوند. 

وي در مورد خرابي دستگاه هاي ساري کارت، بیان 
کرد: خرابي دستگاه صحت ندارد چرا که رانندگان 
در صورت مواجهه با این مشکل مي توانند دستگاه را 
با دستگاه جدیدي تعویض کنند. مدیرعامل سازمان 
تاکسي راني شهرداري ساري با تأکید بر اینکه افراد 
باید حتماً راننده را الزام به دریافت کرایه از طریق 
ساري کارت کنند، خاطرنشان کرد: برخي رانندگان 
دریافت وجه  و  کار خود  راحتي  و  براي سهولت 
بیشتر مي گویند دستگاه خراب است درحالي که 
این موضوع صحت ندارد. فضل اهلل نژاد با اشاره به 
اینکه باید پول خرد کنار رود، اضافه کرد: با توجه به 

غیر رند بودن کرایه ها، باید فرهنگ استفاده از ساري 
کارت نهادینه شود. وي یادآور شد: آمار تراکنش 
زماني در هفته 200 تراکنش بوده در حالي که االن 
به 50 هزار تراکنش رسیده که نشان دهنده این 

است که مردم از این طرح استقبال کردند. 
ساري  شهرداري  تاکسیراني  سازمان  مدیرعامل 
و  فروش  براي  باجه   10 حدود  گفت:  پایان  در 
سطح  در  کارت  ساري  شارژ  براي  50 دستگاه 
گزارش  به  است.  شده  درنظرگرفته  شهرستان 
خبرنگار مازندران، با توجه به اینکه ساري کارت 
براي راحتي و سهولت کار مردم درنظر گرفته شده 
و همچنین غیر رند بودن کرایه ها الزم است فرهنگ 

استفاده از آن در جامعه نهادینه شود.

ارومیه - خبرنگار فرصت امروز- شهردار ارومیه با صدور پیامي به 
مناسبت فرارسیدن سالروز شانزدهم آذر و بزرگداشت روز دانشجو، یاد 
و خاطره شهداي دانشجو را گرامي داشت. به گزارش روابط عمومی 
شهرداری ارومیه متن پیام محمد حضرت پور، شهردار ارومیه به شرح 
زیر است؛ دیگر بار شانزدهم آذر فرا رسید. روزی که مقارن با سالروز 
شهادت دانشجویان مسلمان و مبارز میهن است و یادآور رسالتی که 
تمسک به آن، به نهضت اصیل دانشجویی، هویت و اعتبار ملی و 
اسالمی می بخشد. 16 آذرماه یاد آور تبلور غیرت و همت دانشجویان 
سرافراز همگام با سایر اقشار ملت ایران در پاسداشت ارزش های دینی 
و ملی است که ماندگارترین جلوه های ایثار و از خود گذشتگی را در 
صفحات زرین تاریخ ایران اسالمی ترسیم نمودند. موفقیت های مکرر 

دانشجویان ایران اسالمی در عرصه های علمی و پژوهشی که سهم 
مهمی در پیشرفت های علمی و فناوری کشور داشته اند و همزمان 
با آن بصیرت، آگاهی و واکنش آنان نسبت به رویدادهای داخلی و 
بین المللی، ارزنده و قابل تحسین است. دانشجویان و دانشگاهیان 

همواره در بزنگاه های تاریخی و برهه های حساس از انقالب شکوهمند 
اسالمی گرفته تا هشت سال دفاع مقدس و سال های پس از آن 
در سنگر بازسازی، پیشرفت و آبادانی در صف مقدم نقش آفرینی و 
حماسه سازی قرار داشته اند و با وجود فشارها، و تحریم ها از مرزهاي 
و  کرده  دفاع  جانانه  اسالمی خویش  عزیز  میهن  اصالت  و  هویت 
مي کنند. اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، 
دانشجوی  ستیزی  استکبار  و  آزادگی  نماد  که  را  دانشجو«  » روز 
مسلمان است، به دانشجویان و دانشگاهیان عزیز تبریک و تهنیت 
عرض نموده و امیدوارم دانشجویان فهیم و فرهیخته در تقویت و 
جمهوری  مقدس  نظام  جمهوریت  و  اسالمیت  پایه های  تحکیم 

اسالمی کوشا باشند.

مدیرعامل  امروز-  فرصت  خبرنگار   - گرگان 
شرکت آب منطقه ای گلستان از کاهش ۳6 درصدی 
به مدت  نسبت  ماه سال جاری  آبان  در  بارندگی 
مشابه سال گذشته خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس علی نظری 
با بیان اینکه میزان بارندگی در آبان ماه نسبت به 

دوره شاخص دراز مدت 22 درصد افزایش نشان می 
دهد، اظهار کرد: در مدت مهر لغایت ماه جاری نیز 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳5 درصد 
کاهش و نسبت به دراز مدت 6 درصد افزایش نشان 
می دهد.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان 
در ادامه بیان کرد: جریان رودخانه ها در مدت مهر 

لغایت ماه جاری، نسبت به دوره شاخص در حوضه 
قره سو 54 درصد کاهش و در حوضه گرگانرود 46 
درصد کاهش داشته است.مهندس نظری تصریح 
آبان  استان در  آبخوان های کم عمق  کرد: ذخیره 
ماه سال جاری در مقایسه با آبان گذشته 155/45 
میلیون متر مکعب افزایش و در مقایسه با متوسط 

25 سال گذشته 6۳.۹۹ میلیون متر مکعب کاهش 
نشان می دهد.وی اضافه کرد: ذخیره آبخوان عمیق 
استان نیز در آبان ماه سال جاری در مقایسه با آبان 
در  و  افزایش  مکعب  متر  میلیون  گذشته 11.61 
مقایسه با متوسط 15 سال گذشته 25.42 میلیون 

متر مکعب کاهش نشان می دهد.

برگزاری هفدهمین جشنواره پژوهش و فناوری استان بوشهر

حضور استاندار گیالن در غرفه آب و فاضالب شهری در هفدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری گیالن

مدیرعامل سازمان تاکسیراني شهرداري ساري اعالم کرد

ضرورت نهادینه  سازي فرهنگ استفاده از ساري کارت براي شهروندان ساروي

پیام شهردار ارومیه به مناسبت روز دانشجو

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان خبر داد؛ کاهش 36 درصدی بارندگی در آبان ماه سال جاری

تحقق  با  امروز-  فرصت  خبرنگار   - ارومیه 
الکترونیک وسیستمی شدن کامل  کامل دولت 
کامیونها  باک  گاز  نفت  موجودی  میزان  کنترل 
در بزرگترین پایانه مرزی زمینی کشور، کنترل 
موجودی تمامی کامیون ها بصورت سیستمی و 

الکترونیکی انجام می شود. 
پخش  ملي  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مجرد  احمد  ارومیه  منطقه  نفتی  فرآورده های 

مدیر منطقه ارومیه در این باره گفت: این اقدام 
مهم در راستای تحقق کامل دولت الکترونیک 
بازرگان  و  پلدشت  رازی،  سرو،  مرزهای  در 
رانندگان  رضایتمندی  میزان  افزایش  بمنظور 
وسایل نقلیه صورت گرفته و در ۸ ماهه نخست 
سال از محل کنترل میزان سوخت بنزین و نفت 
گاز در مرز بازرگان مبلغ بالغ بر 560 میلیارد 
این  که  است  شده  خزانه  حساب  واریز  ریال 

به  نیز  پلدشت  و  مرزهای سرو،رازی  در  مقدار 
ترتیب بالغ بر 24، 1۳ و 20 میلیارد ریال بوده 
است وی گفت در حال حاضر امکان پرداخت 
در پایانه های مرزی منطقه از طریق پوز پرینتر 
و پوزهای معمولی محیا شده است و این اقدام 
باعث کاهش مدت زمان پایش و کنترل سوخت 
به میزان 70 درصد گشته و توان عملیاتی پایش 
و فروش سوخت را به ۳ برابر افزایش داده است.

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان از برگزاری آیین رونمایی از المان مقبره 
و همچنین نخستین یادواره شهدای گمنام بخش عنبر خبر داد. 
مهندس قباد ناصری در تکمیل این خبر اظهار داشت: این محفل 
باشکوه معنوی بمنظور پاسداشت یاد و خاطره شهدای میهن اسالمی 
و شهدای گمنام دفن شده منطقه نفتی عنبر ساعت 14 روز سه 
شنبه ۹ آذر 1۳۹5 با حضور عموم مردم برگزار می شود. وی با عنوان 
اینکه پیکر مطهر 2 شهید گمنام اسفند ماه سال گذشته با درخواست 

و پیگیری های این شرکت در منطقه نفت خیز عنبر تشییع و تدفین 
شدند افزود: کار اجرا و ساخت المان مقبره این دو شهید بزرگوار 
توسط اداره خدمات مهندسی این شرکت به اتمام رسیده و در روز 
برگزاری یادواره از آن رونمایی می شود. شایان ذکر است بخش عنبر 
که از جمله مناطق نفتی قدیمی کشور محسوب می شود یکی از 
۳ بخش شهرستان مسجدسلیمان است که در شمال غربی این 
شهرستان و در همسایگی شهرهای اللی و بخش عقیلی شهرستان 

گتوند قرار دارد.

با پایش و کنترل الکترونیکی سوخت در بزرگترین مرز زمینی کشور محقق شد

واریز بالغ بر 617 میلیارد ریال به حساب خزانه دولت
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