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خبرن��گار   - ارومی��ه 
ب��ه  ام��روز-  فرص��ت 
گ��زارش فرصت امروز 
رواب��ط  از  نق��ل  ب��ه 
کل  اداره  عموم��ی 
اس��تان  اس��تاندارد 
غرب��ی،  آذربایج��ان 
منص��ور  مهن��دس 
کل  مدیر  جالی��ري 

استان  استاندارد  اداره 
در مصاحبه با خبرنگار این روزنامه ،طی دومین جلس��ه آموزشی 
در مورد حقوق شهروندی و نقش و وظایف سازمان ملی استاندارد 
در صیانت از این حقوق با ارائه توضیحاتی بشرح زیر بیان داشت: 
تم��ام اع��الم جرم هایی ک س��ازمان اس��تاندارد علی��ه واحدهای 
تولیدی و خدماتی، عرضه کاالها و یا خدمات مش��مول استاندارد 
اجب��اری می کند همه در راس��تای صیانت از حقوق ش��هروندی 
می باش��د. وی ادامه داد: این امر صیانت از س��المتی مردم است 
چه س��المت جانی و چه س��المت مالی. این مقام مسئول با بیان 
اینکه در س��ال ج��اری نزدیک به ۷0 مورد ج��رم علیه واحدهای 
تولیدی صنایع س��اختمانی، س��ردخانه های نگهداری محصوالت 
کش��اورزی و موادخوراک��ی و واحده��ای تولی��دی بت��ن آماده ، 
اع��الم گردیده اس��ت، تصریح کرد: ه��ر واحدی که فاق��د پروانه 

اس��تاندارد بوده و ب��دون دریافت این پروان��ه تولید انبوه...

صیانت از حقوق 
شهروندی در 

استانداردسازی

رئیس کل دادگستری استان تهران:

 دادگستری بیش از سایر نهادها
به فعالیت های فرهنگی نیاز دارد
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ــرورت فعاليت هاى  ــتان تهران، ض ــترى اس رئيس كل دادگس
ــترى بيش از ساير نهادها برشمرد و گفت:  فرهنگى را در دادگس
ــترى  ــكيالت دادگس اعتقاد دارم به دو دليل، ايجابى و نفيى تش

نيازمند كار و فعاليت فرهنگى است.
ــترى كل استان تهران،  به گزارش نقل از روابط عمومى دادگس
ــنبه در همايش ساليانه رابطين  ــين اسماعيلى روز يكش غالمحس
ــترى استان تهران،  ــتادى دادگس فرهنگى واحدهاى قضايى و س
ــتيم  ــت كه ما بر اين عقيده هس ــزود: دليل اثباتى آن اين اس اف
ــت از جمله قضات و تمام  ــه عدالت، اجراى آن و مجريان عدال ك
ــير تحقق عدالت و رفع ظلم و ستم تالش مى  ــانيكه در مس كس
ــه از امتيازات، برترى ها و  ــبت به ديگر افراد جامع كنند، بايد نس

كماالت بيشترى برخوردار باشند.
رئيس كل دادگسترى استان تهران افزود: جامعه قضايى كشور 
و از جمله قضات و كسانيكه در اين مسير تالش مى نمايند، جزء 
طبقات ممتاز مى باشند و براى احراز اين سمت و جايگاه بايستى 
ــتگى هايى  ــى هاى خاصى هم بوده و برترى و برجس داراى ويژگ
نسبت به ساير افراد داشته تا در اين مسير و منصب قرار گيرند.

ــب شغل قضاوت اول خود شخص بايد  وى اظهار كرد:براى كس
متفاوت و متمايز از ديگران و داراى كماالت بيشترى از لحاظ علم 
و تقوا باشد كه الزم است هم در آغاز ورود و در امتداد خدمت از 
بين هموطنان و داوطلبان اشتغال به اين حوزه كسانى را انتخاب 
ــبت به ديگران ممتاز باشند و بعد از حضورشان هم  كنيم كه نس
ــتمر فرهنگى برنامه ريزى و اجرا نمائيم كه اين  فعاليت هاى مس
ويژگى محفوظ بماند و ارتقاء يابد و اين امر عمده ترين ضرورت و 
دليل اهتمام بر تالش و فعاليت فرهنگى در دستگاه قضايى است.

ــرات در حوزه  ــتان تهران به مخاط ــترى اس رئيس كل دادگس
ــت:  ــاره كرد و اذعان داش ــاى قضايى و راهكار آن اش ــت ه فعالي
ــت و  ــاير حوزه هاس ــن حوزه و نوع آن بيش از س ــرات در اي خط
عمده مخاطراتى كه داراى صبغه ضد اخالقى و ضد فرهنگى مى 
ــالب ما انقالبى فرهنگى ، مبتنى بر  ــد و با اين توضيح كه انق باش
ــيب ها و  ــد و اين آس ارزش ها ، باورهاى دينى و اخالقى مى باش
ــاغلين در اين  ــت كه ش تهديدات پيش روى از نوع جنس نرم اس
حوزه با آن مواجه هستند ، آسيب ها و مخاطراتى است كه عالج 
ــى ، اخالقى و تربيتى به معناى  ــش فقط اقدامات فرهنگ و درمان

عام كلمه است.
ــان راهنمايى ها در  ــا تذكرات و بي ــزود: ضرورت دارد ب وى اف
ــت در معرض لغزش قرار گيرند  ــى كه همكاران ممكن اس جاهاي
ــى نماييم و جهت  ــى، آنها را راهنماي ــا انجام كارهاى فرهنگ و ب
ــاالت كه الزمه كار  ــظ آن ويژگى ها و ارتقاء كم ــتيابى و حف دس
ــگيرى از  ــت و محافظت و پيش ــد و در جهت مراقب ــا مى باش م
ــتيم كه متناسب و مبتنى بر  مخاطرات، نيازمند كار فرهنگى هس

مبانى دينى و اخالقى ما است.
اسماعيلى افزود: حفظ آن كماالت و مقابله با آن مخاطرات نيز 

ــتمر و هميشگى باشد و  ــت كه مس از طريق اقدامات فرهنگى اس
ــد و اين  با انجام يك كار آنى و دفعى اين هدف تامين نخواهد ش
زمانى امكان پذير است كه آن كار فرهنگى مبتنى بر تعاليم دينى 
ومستمر و متناسب با نيازهاى جامعه مخاطب ما باشد و بنده اين 
ــما رابطين فرهنگى دارم كه در اين حوزه اولويت با  انتظار را از ش
خود ماست و اگر در اين حوزه خود ساخته نباشيم ، نمى توانيم 

براى ديگران كار و خدمتى ارائه دهيم.
ــتان تهران گفت: انقالب ما يك انقالب  ــترى اس رئيس دادگس
ــت و ما در  ــر ارزش ها و باورهاى دينى اس ــى و مبتنى ب فرهنگ
ــارزه در جهت دفاع از دين و باورها و ارزش هاى دينى  دوران مب

به مبارزه با مظالم و مفاسد رژيم مى پرداختيم.
ــماعيلى اظهار كرد در ر ژيم فاسد پهلوى آنچه بر سر جامعه  اس
ما مى آمد، مغاير با ارزش ها و باورهاى دينى ما بود و طبيعى هم 

به نظر مى رسد كه اين انقالب به وقوع بپيوندد.
ــود: وقتى واقعيت  ــه به رابطين فرهنگى توصيه نم وى در ادام
ــى مبتنى بر ارزش هاى دينى مى  ــالب ما، يك انقالب فرهنگ انق
ــتى در تداوم اين انقالب بيشتر تكيه ما بر موضوعات  باشد، بايس
ــد و با اين رويكرد، امروز  فرهنگى ، عقيدتى و اخالقى جامعه باش
بايد مسائل فرهنگى جامعه در راس امور همه نهادهاى حاكميتى 

كشور قرار بگيرد.
ــتان تهران در خاتمه سخنان خود  ــترى اس رئيس كل دادگس
ــزوم ارائه گزارش رابطين فرهنگى تاكيد كرد و در عين حال  بر ل
ــت جهت استفاده و بهره بردارى از خدمات صورت  افزود: الزم اس
ــود را در واحدهاى مربوطه ارائه  ــه ، گزارش فعاليت هاى خ گرفت
ــت بيان كار و تالش و زحمت شما  دهيد و اين كار در وهله نخس

است.
اسماعيلى گفت: ارسال گزارش ها باعث مى شود تا آن فعاليت 
ــتر داشته در ساير واحد ها  هايى كه اثربخش بوده و بازدهى بيش
ــود و بدين طريق زمينه رشد و  نيز به طور موازى تكثير و اجرا ش

هم افزايى فرهنگى را بيش از پيش ايجاد نماييم.
وى افزود:استان تهران در مقايسه با ساير استان ها بسيار بزرگ 
ــت با اين حساسيت گزارش فعاليت  ــيع مى باشد و الزم اس و وس
ــده ، به ديگران  ــرد تعاملى كه عنوان ش ــاى كارى با آن رويك ه
انعكاس يابد تا بيانگر واقعيت زحمات و تالش هاى همه همكاران 

در زمينه هاى مختلف و از جمله حوزه و مسائل فرهنگى باشد.
بنابر اين گزارش در همايش ساليانه رابطين فرهنگى واحدهاى 
قضايى و ستادى دادگسترى كل استان تهران كه با هدف بررسى 
ــترك در اجراى  ــه نظرات و ايجاد تعامل مش ــرد، بيان نقط عملك
ــت واقع در مجتمع  ــالن والي ــه هاى فرهنگى مصوب در س برنام
ــماعيلى،  ــين اس ــد، غالمحس قضايى امام خمينى (ره) برگزار ش
رئيس كل دادگسترى استان تهران و حجت االسالم و المسلمين 
ــان، معاون فرهنگى و كليه رابطين در حوزه امور فرهنگى و  فؤادي

كارشناسان مربوطه حضور داشتند.

رئيس كل دادگسترى استان تهران:

دادگسترى بيش از ساير نهادها
به فعاليت هاى فرهنگى نياز دارد
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اصل يكصد و بيست و يكم رييس جمهور را به قيد قسم به «پشتيبانى 
ــى كه قانون  ــخاص و حقوق ــت از «آزادى و حرمت اش ــق» و حماي از ح

اساسى براى ملت شناخته است» متعهد مى سازد. 
در اصل يكصد و پنجاه و چهارم آمده است كه جمهورى اسالمى ايران 

«حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مى شناسد.» 
ــراى مردم اثبات  ــون «حق» يا «حقوقى» را ب ــته از اصول قان اين دس

مى كند. از سوى ديگر اصل چهلم قانون مى گويد: 
 «هيچكس نمى تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير  يا تجاوز 

به منافع عمومى قراردهد.» 
ــى كه اول داشتيم: «حق چيست؟» از چه  پس بازمى گرديم به پرسش

چيزى صحبت مى كنيم؟ و نفى و اثبات چه چيز را در نظر داريم؟ 

حق - امتياز و اختيار 
حاال اين دو بيت معروف را از مثنوى جام جم اوحدى مراغه اى مى آوريم: 

واجب آمـد برآدمـى شـش حق اولـش حـق واجب مطلق 
بعد از آن حق مادر است و پدر و آن استاد و شاه و پيغمبر 

اينجا شاعر از شش «صاحب حق» سخن مى گويد و مارا در برابر سوالى 
ــاه و  ــت كه خدا و ش كه در آغاز بحث مطرح كرديم مى گذارد. آن چيس
ــتاد نيز دارند و شاعر مراعات آن را واجب  پيغمبر دارند، پدر و مادر و اس
مى شمارد؟ با اندكى تامل درمى يابيم كه اينجا سخن از امتيازى در ميان 
ــميت مى شناسد و  ــته جمعى آدميان آن را به رس ــت كه وجدان دس اس
مى پذيرد و چون چنين است شاعر مارا به مراعات آن فرا مى خواند. آدمى 
براى خدا و پيغمبر و شاه (حكومت) و پدر و مادر و استاد «امتيازى» قائل 
است كه همگان بايد آن را محترم بدارند. «حقى» قائل است كه همگان 
مكلف به رعايت آن هستند. اينجا ديگر معنى حق در برابر ناسزا، نادرست 

يا باطل قرارنمى گيرد. اينجا حق در مقابله با تكليف است. 
ــخن مى گوييم مراد ما امتيازى است كه كسى  وقتى از حق مالكيت س
درمورد مال معينى دارد و ديگران آن امتياز را ندارند. از ميان همه مردم 
ــه كه مى خواهد تصرف  ــت كه مى تواند درآن هرگون ــا مالك خانه اس تنه
ــتفاده از آن را به ديگرى واگذارد،  ــد، خود در آنجا منزل گزيند يا اس كن
حتى آن را خراب كند يا به غير انتقال دهد و ديگران بايد تصرفات وى را 

محترم بشمارند و از دست اندازى به مال وى خوددارى كنند. 
ــود.  ــلطه و اختيار» تعبير مى ش ــاز در زبان حقوقى به «س ــن امتي از اي
ــن معنى كه مورد بحث  ــر بخواهيم تعريفى دقيق از حق –در اي ــس اگ پ
ماست- ارائه دهيم بايد بگوييم كه حق عبارت از سلطه و اختيارى است 
ــان هاى ديگر، يا براى  ــان در برابر انس كه در جامعه معينى براى يك انس
ــناخته مى شود: حق فرد در برابر  ــان در برابر اشيا به رسميت ش يك انس
ــتانكار در برابر بدهكار، حق زن و شوهر در برابر  افراد ديگر مانند حق بس
يكديگر، حق پدر و مادر در برابر فرزندان و حق انسان در برابر اشيا مانند 
ــت و حق مستاجر براى استفاده  حق مالك برخانه اى كه آن را خريده اس
ــترده بسيار  از خانه اى كه آن را در اجاره خود دارد. دراين معنى حق گس
وسيعى را در چشم انداز قرار مى دهد كه شامل اختيار رد و قبول، اختيار 
ــت. بدينسان وقتى از حق  عمل و خوددارى از عمل (كردن و نكردن) اس
فرد براى انجام معامله يا امتناع از آن، حق طالق براى شوهر يا زن، حق 

قاضى در بازپرسى از متهم، حق اداره و كنترل رسانه هاى عمومى خبرى 
براى دولت يا حق نظارت در انتخابات براى شوراى نگهبان سخن مى رود 

تصورى از امتياز و اختيار در ذهن انسان نقش مى بندد. 

حق در نگاه فقها 
ــت  ــف ماهيت حق به عنوان اختيار و امتيازى قانونى هم با برداش تعري
ــالم مطابقت دارد و هم با تحليل هاى صاحبنظران غربى مانند  فقهاى اس
ــدرت و توانايى مى داند و مى گويد  ــپينوزا كه حق را به همان معنى ق اس
ــه خصيصه حق را آن  ــت و كانت ك ــت حق هم نيس آنجا كه قدرت نيس

مى داند كه با قدرت براجبار توأم است و ما نمونه هاى ديگرى از اين گونه 
تعابير را در زير خواهيم آورد. 

ــت  ــمول حق در اصطالح برخى از فقها محدودتر از آن اس البته دايره ش
ــتيم؛ چه مطابق تعريف آنان حق «سلطنت فعليه قائم بر  كه ما درنظر داش
ــت «الحق سلطنه فعليه اليعقل طرفيها بشخص واحد)  تصور دوطرف» اس
ــلطنت بايد فعليت داشته باشد و تصور آن قائم است بر فرض وجود  پس س
ــود و ديگرى آنكه حق بر  دوطرف: يكى صاحب حق كه از آن منتفع مى ش
ذّمه اوست و اداى آن را عهده دار است. اشكال ديگر اين تعريف آن است كه 
ضرورت مشروعيت سلطنت را ناديده مى گيرد و به فعليت آن اكتفا مى ورزد. 

كسى كه به جبر و زور بر ديگرى تسلط يافته و او را برانجام عملى وامى دارد 
سلطنت فعليه برآن ديگرى پيداكرده است. پس برحسب اين تعريف صاحب 
حق به شمار مى آيد و حال آنكه عرف اين معنى را نمى پذيرد. برخى ديگر از 
فقها گفته اند كه حق مرتبه ضعيفى از ملك بلكه نوعى از ملكيت است. حق 
ــامل حقوق عينى و دينى هردو مى شود و بدين گونه اشكال  در اين معنى ش
اول كه بر تعريف سابق وارد كرديم مرتفع مى شود. متعلق حق در اين معنى 
ــت عين باشد مانند حق رهن و حق تحجير و حق غرما در تركه  ممكن اس
ميت ممكن است متعلق آن غيرعين باشد مانند حق قصاص و حق حضانت 

كه متعلق به شخص اوست.  

حق چيست؟ (بخش آخر)
دكتر محمدعلى موحد، وكيل پايه يك دادگسترى 
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اخبار
٧٥درصد آب شرب شهر بندرعباس تا سال 
١٤١0 از طريق آب شيرين كن تامين مي شود

خبرنگار   - بندرعباس 
مديرعامل  امروز-  فرصت 
فاضالب  و  آب  شركت 
هرمزگان از تامين ٧٥درصدي 
بندرعباس  شهر  شرب  آب 
طريق  از   ١٤١٠ سال  تا 

آبشيرينكن خبر داد.  مهندس امين قصمي در سيزدهمين نشست 
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كه باحضور نوبخت معاون رييس 
جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ويزي كشور در بندرعباس 
برگزار شد، تصريح كرد: يكي از سياست هاي مهم وزارت نيرو تامين 
البته  از طريق آب شيرينكن است كه  آب شرب شهر بندرعباس 
تحقق اين سياست به اعتبار بااليي نياز دارد. وي تنها راه نجات دشت 
ميناب و جلوگيري از نابودي آن را توسعه آبشيرين كن ها دانست و 
خاطرنشان ساخت: در حال حاضر ٢هزار و پانصد ليتر در ثانيه آب 
شرب مورد نياز شهر بندرعباس از سد استقالل ميناب و چاههاي 
دشت شميل تامين مي شود. قصمي راهبرد اصلي شركت آب و 
فاضالب هرمزگان در تامين آب شهر بندرعباس براساس سياست هاي 
از  برداشت  را توسعه آب شيرينكن ها و كاهش حجم  نيرو  وزارت 
سفره هاي زيرزميني و دشت ها اعالم كرد و افزود: در همين راستا طرح 
انتقال آب توليدي از آب شيرين كن هاي غرب بندرعباس به مركز و 
شرق شهر و همچنين انتقال آب به غرب بندرعباس، بندرخمير و 
كهورستان تهيه و مطالعات آن جهت تامين اعتبار مورد نياز در اختيار 
شركت مهندسي آب و فاضالب قرار داده است. مديرعامل شركت آب 
و فاضالب هرمزگان با بيان اينكه براي احداث و اجراي تاسيسات اين 
طرح در كوتاه مدت به ١٢٠ميليارد تومان اعتبار نياز است، ادامه داد: 
طول خط انتقال و توزيع آب اين آب شيرين كن ها ٤٥كيلومتر و با 
لوله هايی به قطر هزار است كه در صورت تامين اعتبار آن در سال 96، 
٢٠كيلومتر آن اجرا خواهد شد. به گفته وي؛ دولت مجوزتاسيس دو 
دستگاه آبشيرين كن ٢٥ هزار مترمكعبی را نيز در غرب بندرعباس 
صادر كرده است كه در صورت تحقق اين امر سه هزار ليتر آب بر ثانيه 

به ظرفيت شهر بندرعباس افزوده مي شود. 
مديرعامل گاز گلستان در كنفرانس خبری با تاكيد بر  

مديريت مصرف ،
 از  افتتاح وكلنگ زنی ٧3  پروژه های  
گازرسانی در دهه مبارک فجرخبر داد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- در آستانه ايام ا... دهه مبارک 
فجر ،سالروز سی و هشتمين بهار  انقالب ، كنفرانس مطبوعاتی با 
هدف انعكاس عملكرد شركت بويژه پروژه های قابل افتتاح اين ايام  
و فرهنگ سازي مديريت مصرف ايمن و بهينه گاز با حضورمهندس 
صفرعلی جمال ليوانی مديرعامل و اعضای هيئت مديره درمحل سالن 
اجتماعات شركت گازاستان گلستان برگزار گرديد .به گزارش روابط 
از خبرنگاران رسانه های  نفر  اين نشست كه تعداد 6٠  عمومی،در 
با  گلستان  گازاستان  شركت  مديرعامل  داشتند  حضور  خبری 
گراميداشت ياد و خاطره شهدای آتش نشان حادثه غم بار پالسكو و 
ايام ا... دهه مبارک فجر و همچنين خيرمقدم به خبرنگاران رسانه های 
خبری به تشريح اهداف اين نشست خبري پرداخت.وي افزود:شركت 
گاز استان گلستان طبق سنوات گذشته ،تعدادی از پروژه های قابل 
افتتاح خود را در ايام ا... دهه فجر مورد بهره برداری قرار می دهد كه 
در سی و هشتمين سالگرد پيروزی شكوهمند انقالب اسالمی تعداد 
٧3  پروژه گازرسانی را دربخشهاي مختلف در برنامه افتتاحيه و كلنگ 
زنی دارد كه انشاء ا...با حضور مسئولين استان و شهرستان انجام می 
شود. مهندس جمال ليوانی تصريح كرد:از مجموع ٧3 پروژه قابل 
افتتاح و كلنگ زنی در دهه فجر تعداد 63 پروژه مورد بهره برداری 
و ١٠ پروژه نيز اعمليات اجرايی آن آغاز می شود.ايشان همچنين 
گفت:از 63 پروژه گازرسانی تعداد 3٤ پروژه روستايی بوده ، ٢8 پروژه 
صنعتی و يک پروژه نيز مربوط به ساختمان اداری و پست امداد شهر  
اينچه برون  می باشد.وی ادامه داد: در مجموع  پروژه های قابل افتتاح  
افزون بر 3٤٧ ميليارد و 6٠٥ ميليون ريال هزينه در بر داشته است 
ضمن اينكه در همين راستا تعداد  تعداد ٢٧  هزار ٥88 نفر از هم 
استانيهای عزيز از نعمت گاز طبيعی برخوردار خواهندشد. مهندس 
جمال ليوانی افزود:در ايام ا... دهه فجر عمليات اجرايی تعداد ١٠ 
پروژه روستايی در شهرستانهای كالله ، مراوه تپه و گنبد  شروع می 
شود كه معادل ١٠6 ميليارد ريال  هزينه برآورد شده است .ايشان با 
تشريح عملكرد گازگلستان تاكنون افزود: در حال حاضر تمامی 3٠ 
شهر استان  گازرسانی شده كه می توان گفت تاكنون ١٠٠ درصد 
جمعيت شهری استان از نعمت گاز طبيعی بهره مند می باشند.

ايشان اضافه كردند: تاكنون گاز تعداد ٧8٢ روستا مورد بهره برداری 
قرار گرفته كه با احتساب 3٤ پروژه روستايی كه در دهه فجر افتتاح 
می شود شمار روستاهای بهره مند از گاز به 8١6  روستا خواهد 
رسيد وی افزود:در سال جاری تاكنون  افزون بر 3٤8 كيلومتر شبكه 
اجرا ، 66٥9 عدد انشعاب نصب  و  ١6 هزار و 8٧٢ مشترک جذب 
اين شركت شده اند .    اين مقام مسئول در ادامه اذعان داشت:در 
حال حاضر بالغ بر 8٢9٠ كيلومتر خطوط تغذيه و توزيع اجرا شده 
و حدود ٢68 هزار 9٥٧ عدد انشعاب نصب و حدود ٥١6 هزار و 
٥٥١ مشترک نيز جذب اين شركت شده اند ضمن اينكه  در راستای 
توسعه بخشهای صنعتی و حمل و نقل نيز تاكنون تعداد ٥3٥ واحد 
صنعتی عمده و همچنين  6٤ جايگاه سی ان جی گازرسانی شده 
است جمال ليوانی در بخش ديگری ازسخنان خود لزوم صرفه جويی 
در مصرف گاز و رعايت نكات ايمنی در حين مصرف را مورد تاكيد 
قرار داد و ضمن تشكر از مساعدت هم استانيهای عزيز درخواست 
داشت تا همچون گذشته اين شركت را ياری نمايند.   مديرعامل 
گاز گلستان اظهارداشت:اميدواريم مشتركين گرامی بخشهای مختلف 
مصرف با ادامه روند همكاريهای خود و تنها با كاهش بخشي از مصرف 
گاز خود،امكان استفاده سايرمشتركين از اين موهبت الهی را فراهم 

ساخته و حداقل رفاه وآسايش  را برای آنان فراهم نمايند.
مديركل راه و شهرسازی گلستان:

گلستان رتبه نخست ساخت و فرآوری 
اراضی كشور را كسب كرد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از اداره روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی استان گلستان ابراهيم 
مبارک قدم اظهار كرد: بر اساس ارزيابی های به عمل آمده از سوی 
دفتر ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات وزارت راه و شهرسازی، 
اين اداره كل از بين ساير ادارات راه و شهرسازی كشور موفق به 
كسب رتبه نخست در ساخت و فرآوری اراضی شد.وی افزود: ساخت 
و فرآوری اراضی به مستحدثات و اقداماتی از قبيل ساخت واحدهای 
مسكونی و تجاری و ساخت خدمات روبنايی مانند مساجد، مدارس 
و غيره اطالق می شود كه در طول 6 ماهه نخست سال جاری به 
انجام رسيده است.مديركل راه و شهرسازی گلستان ادامه داد: راه و 
شهرسازی گلستان با تحقق بيش از ٥٢ درصد تعهدات خود نسبت 
به برنامه های اجرايی و ابالغی از سوی وزارت متبوع اعم از سازمان 
ملی زمين و مسكن و معاونت ها و نهادهای تحت امر، موفق به كسب 
اين رتبه در 6 ماهه نخست سال جاری شد.به گفته مبارک قدم، 
دفتر ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات وزارت راه و شهرسازی 
مطابق با برنامه های اجرايی در دست اجرا، نتيجه رتبه بندی بخش های 
زمان بندی های  طبق  را  خود  متبوع  اجرايی  دستگاه های  مختلف 

مشخص در سطح استان ها اعالم می كند.

فومن نيز شهرستان سبز بلحاظ گازرساني شد 
گاز  شركت  مديرعامل  ظهيری  جمشيد  نوبری-  مهناز  رشت- 
افتتاح طرح گازرساني به ١٢ روستاي شهرستان  از  استان گيالن 
فومن در دهه فجر انقالب اسالمي خبر داد. مديرعامل شركت گاز 
استان اعالم داشت: شهرستان فومن داراي ١33 روستاي باالي ٢٠ 
خانوار مي باشد كه با افتتاح ١٢ روستا در دهه فجر امسال مجموع 
روستاهاي باالي ٢٠ خانوار بهره مند از گاز در اين شهرستان به ١3٢ 
روستا می رسد. وي با اعالم اين خبر افزود: با گازرساني به اين روستاها 
درصد بهره مندي گاز روستايي فومن به 99 درصد خواهد رسيد و بنا 
بر تعريف وزارت نفت، فومن شهرستان سبز بلحاظ گازرساني معرفي 
مي گردد. مهندس ظهيری اظهار داشت: براي گازرساني به روستاهاي 
قابل افتتاح در دهه فجر امسال در فومن بيش از يک هزار و ٧٠٠ 
انشعاب نصب و ٧٠ كيلومتر شبكه گذاري انجام شده و بيش از  ٤٥ 
ميليارد ريال هزينه شده است. وي  همچنين از گازرسانی به يک 
واحد صنعتي در اين شهرستان خبر داد. مديرعامل شركت گاز استان 
گيالن در پايان اظهار داشت: هم اكنون در شهرستان فومن ٢6 هزار 
مشترک شهري و ٢٠ هزار مشترک روستايي از نعمت گاز برخوردارند.

به  تبريز  شهردار  تبريز - ماهان فالح- 
منظور حل مسائل و مشكالت پيش روی 
مترو تبريز در مجموعه شركت بهره برداری 
قطار شهری تبريز و حومه حضور يافت. به 
گزارش خبرنگار ما در تبريز، شهردار تبريز به 
همراه مديرعامل شركت بهره برداری قطار 
شهری تبريز و حومه به بررسی مشكالت 
و مسائل كالن مترو تبريز پرداخت. دكتر 
از  دعوت  با  بازديد  اين  در  نجفی  صادق 
ساير مديران و مسئوالن شهر و ديدارهای 
حضوری در اين محل در خصوص برنامه ها 

خدمات  راستای  در  الزمه  تدابير  اتخاذ  و 
رسانی مطلوب به شهروندان و رفع مشكالت 
اشاره  با  نجفی  دكتر  كرد.  اقدام  مربوطه 
تبريز  فرهنگی  رويداد  شدن  نزديک  به 
٢٠١8، مترو را يكی از زيرساخت های مهم 
خواستار  و  دانست  شهر  اين  تاثيرگذار  و 
در  نهادهای مسئول  همكاری همه جانبه 
اين زمينه شد. مهندس يعقوب وحيدكيا، 
مديرعامل شركت بهره برداری قطار شهری 
تبريز نيز پس از طرح مسائل،  ضمن قدردانی 
از شهردار تبريز خواستار حل مشكالت و نيز 

استمرار حمايت های مديريتی از حوزه حمل 
و نقل عمومی بخصوص مترو شد.

به  امروز  فرصت  به گزارش  امروز-  اروميه - خبرنگار فرصت 
نقل از روابط عمومی اداره كل استاندارد استان آذربايجان غربی، 
مهندس منصور جاليري مدير كل اداره استاندارد استان در مصاحبه 
با خبرنگار اين روزنامه ،طی دومين جلسه آموزشی در مورد حقوق 
شهروندی و نقش و وظايف سازمان ملی استاندارد در صيانت از اين 
حقوق با ارائه توضيحاتی بشرح زير بيان داشت: تمام اعالم جرم هايی 
ک سازمان استاندارد عليه واحدهای توليدی و خدماتی، عرضه كاالها 
و يا خدمات مشمول استاندارد اجباری می كند همه در راستای 
صيانت از حقوق شهروندی می باشد. وی ادامه داد: اين امر صيانت 
از سالمتی مردم است چه سالمت جانی و چه سالمت مالی. اين 
مقام مسئول با بيان اينكه در سال جاری نزديک به ٧٠ مورد جرم 
عليه واحدهای توليدی صنايع ساختمانی، سردخانه های نگهداری 
محصوالت كشاورزی و موادخوراكی و واحدهای توليدی بتن آماده ، 
اعالم گرديده است، تصريح كرد: هر واحدی كه فاقد پروانه استاندارد 
بوده و بدون دريافت اين پروانه توليد انبوه كند به اين مفهوم است 

كه از حداقل كيفيت استاندارد برخوردار نمی باشد. وی افزود:اعالم 
جرم های واحدهای توليدی و خدماتی از طريق تعزيرات حكومتی  

قابل پيگيری می باشد.

با اشاره به نزديک شدن رويداد فرهنگی تبريز 20١8؛

دکتر نجفی: مترو یکی از زیرساخت های مهم و 
تاثیرگذار کالنشهر تبریز است

صیانت از حقوق شهروندی در استانداردسازی

مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان خبرداد:

افتتاح پروژه های آبفا اصفهان با اعتباری بیش از یک هزار و 30 میلیارد ریال در دهه فجر

درهجدهمين همايش ملی صنعت و خدمات سبز كه در تهران برگزار شد:

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل تندیس سیمین خدمات سبز کشور در سال 94 را دریافت کرد

کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی در رشد و توسعه صنعت گاز کشور نقش بسزایی دارند

رئيس اتحاديه پوشاک كرج ؛

حادثه پالسکو تاثیری در قیمت البسه ندارد

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز- مديرعامل شركت آبفا استان 
اصفهان پيرامون پروژه های قابل بهره برداری در دهه مبارک فجر 
گفت: در دهه مبارک فجر شركت آبفا استان اصفهان ١6 پروژه در 
بخش آب و فاضالب را با اعتباری بيش از يک هزار و 3٠ ميليارد 
ريال به بهره برداری می رساند. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، 
فاضالب سده  تصفيه خانه  پروژه  افتتاح  به  امينی  مهندس هاشم 
لنجان و ورنامخواست اشاره كرد و گفت: عمليات احداث اين تصفيه 
خانه در تيرماه سال 9٢ آغاز شد و اجرای عمليات احداث تصفيه 
قرارداد  انعقاد  براساس  ورنامخواست  و  لنجان  خانه فاضالب سده 
بيع متقابل ميان شركت آبفا استان اصفهان با مجتمع فوالد مباركه 
در دستور كار قرار گرفت به طوريكه مقرر گرديد با سرمايه گذاری 
بخش خصوصی اين پروژه در بازه زمانی 3 ساله عملياتی شود كه 
خوشبختانه اين امر محقق گرديد در حالی كه اگر قرار بود اين پروژه 
اجرايی شود حداقل ٢٠ سال زمان  اعتبارات دولتی  با تخصيص 
می برد دليل آن هم تزريق قطره چكانی اعتبارات دولتی بود. وی 
افزود: تصفيه خانه فاضالب سده لنجان و ورنامخواست در مساحتی 
به وسعت 3٢ هزارمتر مربع احداث شد كه به روش لجن فعال و 
هوادهی گسترده با دبی خروجی ١89 ليتر در ثانيه و دبی ورودی 
٤ هزار و 68٠ مترمكعب در روز است كه پيش بينی شده با بهره 
برداری از فاز اول اين تصفيه خانه جمعيتی بالغ بر 38 هزار نفر 
تحت پوشش خدمات شبكه فاضالب قرار گيرند. مديرعامل و رئيس 
هيأت مديره شركت آبفا استان اصفهان با اشاره به افتتاح فيلتر شنی 

)تصفيه فيزيكی( آب فريدونشهر گفت: فيلتر شنی آب فريدونشهر در 
حالی عملياتی شد كه در هنگام بارندگی با سيالبی شدن رودخانه 
چشمه لنگان كدورت آب حدود تا ٤٠ NTU افزايش می يافت 
كه اين امر مشكالتی برای تأمين آب شرب منطقه ايجاد می كرد 
كه خوشبختانه با اجرايی شدن آن كه مجهز به ٤ فيلتر شنی است 
كدورت آب به زير يک NTU می رسد.  مديرعامل شركت آبفا 
استان اصفهان در خصوص بهره برداری از تبديل هواده سطحی فاز 
٢ تصفيه خانه شمال به هوادهی عمقی و تبديل هواده سطحی فاز 
٢ تصفيه خانه فاضالب جنوب به هوادهی عمقی گفت: با تبديل 
شدن هواده سطحی فاز ٢ تصفيه خانه فاضالب شمال و جنوب به 
هوادهی عمقی راندمان فرايند تصفيه در اين تصفيه خانه افزايش 
می يابد به طوريكه تأثير بسياری در افزايش كيفيت پساب خروجی 
بازسازی حوض های  نيز  در اين تصفيه خانه های فاضالب دارد و 
ته نشينی اوليه فاز 3 تصفيه خانه جنوب هم به پايان رسيد و در 
دهه فجر به بهره برداری می رسد اين درحاليست كه از سال 6٢ 
تاكنون سرريز حوضچه ها تعويض نشده بود. مهندس امينی گفت: 
يكی از پروژه هايی كه در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد 
نصب و راه اندازی آناليزور مولتی پارامتر تصفيه خانه های بهارستان 
و جنوب است كه با اجرايی شدن اين پروژه پارامترهای آلودگی 
پساب به صورت آنالين اندازه گيری می شود و نيز نتايج كيفی 
پساب به صورت آنالين قابل مشاهده و بررسی است اين درحاليست 
كه عالوه بر تصفيه خانه فاضالب بهارستان و جنوب، شركت آبفا 

كيفی  آنالين  به صورت  توانند  می  زيست  محيط  اداره  و  استان 
بودن پساب خروجی اين تصفيه خانه ها را مورد بررسی قرار دهند. 
فاضالب خيابان  اجرای عمليات كلكتور  پيرامون  امينی  مهندس 
ميردامادی جهت حذف ايستگاه پمپاژ فاضالب دستگرد و اجرای 
عمليات انتقال آب و ايستگاه های پمپاژ فاضالب شماره ١ و ٢ شهرک 
برق و الكترونيک خاطرنشان ساخت: با اجرای يک و نيم كيلومتر 
كلكتور فاضالب به قطر ١٢٠٠ ميلی متر در خيابان ميردامادی و 
ساخت ٢ حوضچه مخصوص بخشی از فاضالب شهرستان خمينی 
شهر كه از طريق ايستگاه پمپاژ دستگرد به تصفيه خانه فاضالب 
شاهين شهر انتقال می يافت يا حذف ايستگاه پمپاژ دستگرد تنها 
از طريق خط انتقال ١٢٠٠ ميلی متر به تصفيه خانه شمال اصفهان 
منتقل می شود كه در حقيقت با حذف ايستگاه پمپاژ دستگرد نه 
تنها باعث حذف بو در منطقه می شود بلكه كاهش هزينه ها را 

نيز دربرداشته است. همچنين با عملياتی شدن خط انتقال آب به 
شهرک برق و الكترونيک بسياری از كارگاهها و كارخانجات مستقر 
در اين واحد صنعتی نياز آبی آنها برطرف می شود. رئيس هيأت 
مديره و مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان درخصوص احداث 
شيرخانه ورودی به فلمن، احداث شيرخانه خروجی از فلمن، احداث 
شيرخانه ارغوانيه، احداث شيرخانه دينان و احداث شيرخانه زازران 
گفت: در سالهای اخير شركت آبفا استان اصفهان به جهت كمبود 
منابع آبی يكی از اولويت های آن تأمين و توزيع عادالنه آب در تمام 
روزهای سال بوده است بر اين اساس احداث شيرخانه های مختلف 
در نقاطی كه نياز بيشتری احساس می شد همچون ورودی به فلمن، 
خروجی از فلمن، ارغوانيه، دينان، قلعه مير و زازران در دستور كار 
قرار گرفت به طوريكه درحال حاضر با اجرای اين پروژه ها در هنگام 
وقوع حوادث مهار و كنترل حوادث بهتر انجام می شود ساختار فنی 
خطوط انتقال آب اصالح شد كه در نهايت با كنترل به موقع حوادث 
و اصالح خطوط انتقالی نه تنها از هدررفت آب جلوگيری می شود 
بلكه احداث شيرخانه در نقاط پرحادثه و اصالح خطوط انتقال و 
توزيع عادالنه آب محقق می شود. مهندس امينی اعالم كرد: در دهه 
مبارک فجر از ١9٠ كيلومتر اجرای شبكه فاضالب و ١36 كيلومتر 
اجرای شبكه آب در سطح استان اصفهان بهره برداری می شود اين 
درحاليست كه مردم در جای جای استان همچنان خواهان بهره 
مندی از خدمات شركت آبفا هستند و بر اين اساس اجرای شبكه 

آب و فاضالب بدون وقفه در دستور كار قرار گرفته است.

امروز-  فرصت  خبرنگار   - اردبيل 
درهجدهمين همايش ملی صنعت و خدمات 
در محل سازمان حفاظت محيط  كه  سبز 
زيست با حضور سركار خانم معصومه ابتكار 
معاون محترم رييس جمهور و رئيس سازمان 
 ، يونيدو  نماينده  زيست،  محيط  حفاظت 
از صاحبان  و جمعی  آلمان   GIZ نماينده
صنايع سبز در تهران برگزار شد: به گزارش 
، سازمان  اردبيل  استان  گاز  روابط عمومی 
حفاظت محيط زيست در راستای حمايت از 
فعاالن و بنگاههای اقتصادی و ايجاد فضای 
رقابت بين المللی هر ساله همايش تقدير از 
واحدهای صنعتی و خدماتی سبز كشور را 
با تدوين شاخص ها و  بيند كه  تدارک می 

معيارهای مورد نظر و بر اساس فرآيندهای 
تعريف شده و معيارهای ملی و بين المللی و 
با استفاده از روش ارزيابی عملكرد واحدهای 
صنعتی و خدماتی با ارائه مستندات و رعايت 
كه  واحدهايی   ، محيطی  زيست  الزامات 
معرفی  دارند،  را  تنديس  كسب  صالحيت 
اين همايش ٤١٤ واحد برای  می نمايد.در 
رقابت ثبت نام نمودند كه از اين تعداد ٢٤6 
واحد صنعتی و ١68 واحد خدماتی بوده و در 
جريان همايش ٤ لوح با تنديس زرين، 6١ 
لوح با تنديس سيمين اعطا شد و ١٤ واحد 
نيز قابل تقدير شناخته شدند كه دراين راستا 
شركت گاز استان اردبيل توانست دومين رتبه 
تنديس سيمين خدمات سبز كشور را به خود 

اختصاص دهد. دكتر ابتكار هدف از برگزاری 
اين همايش را ايجاد نگرش زيست محيطی 
و فضای تبادل تجربيات ، ايجاد بستر مناسب 
رقابت در بازارهای بين المللی ، رشد اقتصادی 
همگام با كاهش آلودگی ها ، برقراری ارتباط 
سازنده بين سازمان حفاظت محيط زيست 
و واحدهای صنتعتی عنوان نمود.  مهندس 
خدايی مديرعامل شركت گاز استان اردبيل 
مجموعه  ؛  گفت  مراسم  اين  حاشيه  در 
التزام عملی  با  استان  گاز  كاركنان شركت 
به تحقق عينی اصل پنجاهم قانون اساسی 
عالوه  زيست  محيط  از  حفاظت  رويكرد  با 
بر توسعه خطوط گازرسانی در اقصی نقاط 
استان ، خود را ملزم به رعايت كليه قوانين 

و مقررات زيست محيطی دانسته و بر همين 
اساس با اتكاء بر اين اصل با كسب گواهی 
HSE- محيطی  زيست  المللی  بين  نامه 

MS در راستای خدمت رسانی به مشتركين 
گرانقدر تالش ميكنند. وی ادامه داد ؛ طبق 
سياست های كلی ابالغی توسط مقام معظم 
رهبری مقوله حفاظت از آب و خاک و محيط 
زيست مقوله ای است كه از درجه اهميت 
خاصی برخوردار بوده و اميدواريم با رعايت 
استاندارد های موجود شاهد كاهش هر چه 
بيشتر آسيب های زيست محيطی در سطح 
درپايان  خدايی  مهندس  باشيم.  كشور 
كه  شركت  خدوم  ازهمكاران  تقدير  ضمن 
سهم بسزايی دركسب اين مهم داشتند ، از 

برنامه های آتی اين شركت در بحث فرهنگ 
سازی و اطالع رسانی خبر داد و گفت ؛ طی 
مودن،كارشناسان  سرفصل های  و  برنامه ها 
بصورت  زيست  محيط  و  بهداشت  واحد 

به  مساجد  و  مدارس  در  حضور  با  مداوم 
ارائه راهكارهای كاربردی در مصرف بهينه از 
نعمت گاز طبيعی پرداخته و برتداوم اين روند 

اهتمام ويژه ای دارند.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- معاون وزير نفت 
و مديرعامل شركت ملی گاز ايران گفت: متخصصان 
مجتمع گاز پارس جنوبی توانسته اند با ايجاد فضای 
بسيار خوب و اثربخش در پااليشگاه ها، گام های بسيار 
موثری در جهت رشد و توسعه ی صنعت گاز كشور 
بردارند. به گزارش روابط عمومی شركت مجتمع گاز 
ابتدای جلسه كه در محل سالن  پارس جنوبی، در 
جلسات پااليشگاه اول برگزار شد، مهندس حسنی، 
خير  ضمن  جنوبی،  پارس  گاز  مجتمع  مديرعامل 
مقدم به حاضرين، گزارشی كامل از عملكرد مجتمع 
ارائه نمود. سپس مهندس عراقی با اشاره به تالش 

بی وقفه ی كاركنان در اين مجتمع گفت: كار در شركت 
ملی گاز در عين سختی و مشقت های فراوان، روحيه 
بخش نيز می باشد، چرا كه ثمره ی تالش و كار سخت 
شما عزيزان در اين مجتمع، خدمت مستقيم به مردم 
كشور می باشد. وی در ادامه افزود: فعاليت های عظيم 
شركت ملی گاز ايران اكنون فرامرزی شده و رشد و 
توسعه ی آن، تاثير بسيار مهمی در اقتصاد منطقه ای و 
جهانی دارد كه اين خود نكته ای بسيار مهم و حياتی 
به  اشاره  با  ايران  گاز  ملی  مديرعامل شركت  است. 
اين كه در حال حاضر، علی رغم قطع گاز تركمنستان 
و مشكالتی كه برای برخی پااليشگاه به وجود آمده 

افزود: همراهی و هم گامی با يكديگر در مصرف بهينه ی 
گاز، می تواند گام های بسيار موثری در جهت رفع اين 
و تالش  با همت  اكنون  باشد. وی گفت:  مشكالت 

پارس جنوبی شاهد  گاز  متخصصان جوان مجتمع 
تامين گاز پايدار و مطمئن برای مردم كشور هستيم 
كه اين مهم يک دستاورد عظيم می باشد. عراقی در 
ادامه با اشاره به توان و خالقيت كاركنان مجتمع گاز 
پارس جنوبی خاطرنشان كرد: امروز شركت مجتمع 
گاز پارس جنوبی و جوانان شاغل در اين مجموعه 
به  آنان  از  و  می  شوند  محسوب  الگو  ديگران  برای 
عنوان شخصيت های مهم گازی در كشور ياد می كنند. 
مديرعامل شركت ملی گاز ايران تصريح كرد: اكنون 
برای من مايه ی غرور و افتخار است كه در جمع شما 
عزيزان مشغول به كار هستم و در سربلندی كشورم 

سهيم می باشم. وی گفت: سازمان ها و شركت ها بايد از 
خالقيت، تجربه و شخصيت شما كاركنان مجتمع گاز 
پارس جنوبی يک كتاب بنويسند كه همه با فعاليت ها 
و اقدامات تاثيرگذار شما آگاه شوند. مهندس عراقی در 
پايان با بيان اينكه مديرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی 
يكی از مديران توانمند در شركت ملی گاز می باشد 
برجسته،  نيروهای  از  مهندس حسنی،  آقای  گفت: 
ويژه و توانمند شركت ملی گاز ايران است كه تعهد، 
تخصص از ويژگی های بارز و خاص ايشان می باشد و 
هميشه وی را به عنوان يک برادر خوب، پركار و متعهد 

می نگريم و درس می گيريم.

كرج - خبرنگار فرصت امروز- رئيس اتحاديه پوشاک كرج با بيان 
اينكه حادثه تلخ پالسكو تاثيری بر قيمت پوشاک ندارد، گفت: در حال 
حاضر به سبب ميزان كم سردی هوا در فصل زمستان بازار پوشاک با 
ركود مواجه شده است. به گزارش روزنامه فرصت امروز ميراسماعيل 
صديق با اشاره به فاجعه تاسف بار ساختمان پالسكو در تهران و از طرفی 
طعمه حريق قرار گرفتن البسه در اين ساختمان اظهار داشت: در بحث 
پوشاک تنوع اجناس، واردات و توليدكنندگان داخلی بسيار است و از 
نظر كاالی البسه مشكلی در واحدهای صنفی وجود ندارد. رئيس اتحاديه 

پوشاک كرج با بيان اينكه حادثه پالسكو تاثيری در قيمت پوشاک ندارد، 
افزود: از طرفی مردم در طول سال خريدهای خود را انجام می دهند و در 
حال حاضر واحدهای صنفی پوشاک و انبار آن ها از اجناس مملو است 
و در انتظار بازار شب عيد هستند. وی با اشاره به اينكه اكثر واحدهای 
پالسكو سفارش كار به بيرون از آن جا می دادند، گفت: پالسكو به نوعی 
مركز پخش بوده است و به همين سبب لطمه ای به پوشاک وارد نشده 
است و توليدكنندگان در خارج از پالسكو هستند. صديق با بيان اينكه 
زمان زيادی تا رسيدن به شب عيد وجود دارد، ادامه داد: در اين مدت،  

فرصت مناسب برای توليد البسه وجود دارد و پارچه و توليدكننده فراوان 
است. رئيس اتحاديه پوشاک كرج با اشاره به اينكه در حال حاضر به 
سبب ميزان كم سردی هوا در فصل زمستان بازار پوشاک با ركود مواجه 
شده است،  بيان كرد: واحدهای صنفی در وضعيت حراج هستند كه بايد 
برای اين امر از اتحاديه مجوز دريافت كنند. وی با بيان اينكه تخفيف 
می تواند تا ميزان ٢٠ درصد سود قانونی صنف پوشاک باشد، اضافه كرد: 
افرادی كه بيش از ميزان تخفيف را تبليغ می كنند، يا فاقد مجوز حراج 
هستند كه حراج غيرواقعی است يا اينكه موردی استثنا ممكن است 

وجود داشته باشد. صديق با اشاره به اينكه بايد مجوز حراج در ويترين 
واحدهای صنفی نصب شود، بيان كرد: مردم بايد در اين زمينه مطالبه گر 

باشند و مجوز حراج را از واحدهای صنفی خواستار باشند.

شهردار ساري در لیست شش شهردار برتر 

مديرعامل شركت اتوبوسرانی و تاكسيرانی شهرداری تبريز خبر داد؛ 

ناوگان حمل و نقل عمومی با چراغ روشن به استقبال دهه فجر انقالب اسالمی می رود

شهرداران  امروز-  فرصت  خبرنگار  ساری- 
بعنوان  رشت  و  گرگان  بابل،  اردبيل،  تهران،ساري، 
شهرداران برتر عملگرا در طرح جامع درآمدهاي پايدار 
انتخاب شدند..  دبير علمي همايش ملي روش هاي 
نوين احصاء و درآمد پايدار شهرداري هاي كشور گفت: 
بر اساس ارزيابي انجام شده، مستندات ارائه شده توسط 
توسط  طرح شده  سؤاالت  به  پاسخ  و  شهرداري ها 
روش هاي  ملي  همايش  مميزي  كميته  شهرداران، 
نوين احصاء و درآمد پايدار شهرداري ها، 6 شهردار را 

به عنوان شهرداران برتر عملگرا انتخاب و معرفي كرده 
است.. محمد رحماني  افزود: در حال حاضريكي از 
معضالتي كه گريبان گير شهرداري هاي كشور بوده، 
نبود كسب درآمد پايدار است. وي با اشاره به اينكه 
همايش ملي روش هاي نوين احصاء و درآمد پايدار 
افزايش  شهرداري هاي كشور در زمينه كمک براي 
درآمد شهرداري ها بوده است، افزود: بيش از 6٠ مقاله 
به دبيرخانه اين همايش ارسال شده است كه ٢٢ 
مقاله  توسط كميته علمي ارزيابي مورد بررسي قرار 

گرفت. دبير علمي همايش ملي روش هاي نوين احصاء 
و درآمد پايدار شهرداري هاي كشور تصريح كرد: بر 
اساس ارزيابي انجام شده، مستندات ارائه شده توسط 
توسط  طرح شده  سؤاالت  به  پاسخ  و  شهرداري ها 
روش هاي  ملي  همايش  مميزي  كميته  شهرداران، 
نوين احصاء و درآمد پايدار شهرداري ها، 6 شهردار 
را به عنوان شهرداران برتر عملگرا انتخاب و معرفي 
كرده است. رحماني خاطرنشان كرد: شهرداران تهران، 
ساري ،اردبيل، بابل، گرگان و رشت به عنوان شهرداران 

برتر در طرح جامع درآمدهاي پايدار انتخاب شدند.
وي با اشاره به اينكه بسياري از برنامه ها و سخنراني هاي 
اين همايش تحت تأثير حادثه پالسكو برگزار نشده 
است، يادآور شد: نخستين همايش درآمدهاي پايدار 
به مدت دو روز به ميزباني ساري در مجتمع فرهنگي 

شهيد بهشتي سازمان بهزيستي برگزار شد.
و  احصاء  نوين  ملي روش هاي  علمي همايش  دبير 
درآمد پايدار شهرداري هاي كشور از برگزاري اجالسيه 
شهرداران حاشيه درياي مازندران در سال 96 خبر 

داد و گفت: اين اجالسيه در يكي از كشورهاي حاشيه 
درياي مازندران برگزار مي شود.

تبريز - ماهان فالح- مديرعامل شركت اتوبوسرانی 
و تاكسيرانی شهرداری تبريز گفت: ناوگان حمل ونقل 
استقبال دهه فجر  به  با چراغ روشن  تبريز  عمومی 
انقالب اسالمی می رود.  به گزارش خبرنگار ما در تبريز، 

فرخ جاللی بااعالم اين مطلب اظهار داشت: امسال در 
اجرای سلسله برنامه های فرهنگی و هنری شهرداری 
تبريز و در آستانه سی و هشتمين سالروز ورود تاريخی 
امام امت به ميهن عزيزمان، ناوگان حمل و نقل عمومی 

اعم اتوبوسرانی و تاكسيرانی با روشن كردن چراغ به 
استقبال اين رويداد مهم تاريخی می رود. مديرعامل 
اتوبوسرانی و تاكسيرانی شهرداری تبريز تصريح كرد: 
بمناسبت بازگشت حضرت امام خمينی )ره( به ايران و 

آغاز دهه مبارک فجر انقالب اسالمی، روز سه شنبه ١٢ 
بهمن از ساعت 9/3٠  ناوگان اتوبوسرانی و تاكسيرانی 
كالنشهر تبريز، بصورت نمادين با روشن كردن چراغ به 

استقبال اين روز بزرگ خواهد رفت. 

شاهرود میزبان مسابقات کیک بوکسینگ دراستان سمنان 
تمرينات  اردوي   - بابامحمدی  شاهرود - حسين 
فضاي باز تيم كيک بوكسينگ بانوان شهرستان شاهرود 
براي مسابقات انتخابي استان جهت شركت در مسابقات 
اورس  وتفريحی  تيم ملي درمجموعه ورزش  انتخابي 

برگزار شد.  معصومه عرب اسدی درگفتگو باخبرنگارما 
مورخ  در  بوكسينگ  كيک  استاني  مسابقات   : گفت 
بيست ويكم بهمن ماه به ميزباني شاهرود در باشگاه 
اكادمي ورزشهاي رزمي كوثر با حضور تيمهاي تمام 

شد.وی  خواهد  برگزار  سمنان  استان  شهرستانهاي 
٥مقام  كسب  به  موفق  كنون  تا  شاهرود  :تيم  گفت 
اول استان و ٢مقام اول كشور شده است،و هم اكنون 
شمارش معكوس براي 6قهرماني استان را شروع كرده 

ايم .عرب اسدی خاطرنشان كرد:رقباي سر سخت تيم 
از  . وی درادامه  دامغان هستند  و  ما گرمسار،سمنان 
مجموعه ورزشی و تفريحي اورس جهت صدور اجازه 

برای تمرينات فضاي باز تقدير نمود.

عباس دغاغله سرپرست جدید سازمان عمران شهرداری اهواز شد
از  اهواز - خبرنگار فرصت امروز- طی حكمی 
سوی سيد خلف موسوی، شهردار اهواز  عباس دغاغله 
به عنوان سرپرست سازمان عمران شهرداری اهواز 

منصوب گرديد.
در حكم آقای دغاغله چنين آمده است: با عنايت به 
سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به عنوان سرپرست 

سازمان عمران منصوب می شويد و اميد است با اتكال 
به درگاه خداوند متعال و استفاده بهينه از كليه ی 
امكانات در انجام امور محوله و بهبود شرايط و ارائه 

هرچه بهتر خدمات به شهروندان شريف اهواز موفق 
و مويد باشيد. 

معاونت  دغاغله  عباس  آخرين سمت  است  گفتنی 

شهرداری  گذاری  سرمايه  و  اقتصادی  مشاركتهای 
اهواز بود. همچنين پيش از اين بابک محمدی مدير 

عامل سازمان عمران شهرداری بود.
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