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اصفهان – محمد راعی - شهردار اصفهان 
با اش��اره به اینکه شهرسازی الکترونیک 
در منطق��ه ۱۳ به ص��ورت پایلوت آغاز 
ب��کار کرده اس��ت، گفت: خوش��بختانه 
ام��روز ش��اهد رونمایی از اولی��ن پروانه 

س��اختمانی الکترونیکی به صورت تک برگی هستیم و امیدواریم 
ای��ن مهم تا پایان س��ال جاری در کلیه مناطق تس��ری یابد.  به 
گ��زارش خبرنگار م��ا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد در مراس��م 
رونمای��ی و کلنگ زن��ی پروژه های منطقه ۱۳ با اش��اره به اینکه 
در ای��ام اهلل دهه فج��ر در ش��هر اصفهان عالوه ب��ر اجرای 500 
برنام��ه فرهنگ��ی در مح��الت، پروژه های عمرانی زی��ادی نیز به 
بهره برداری رسیده استٰ، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم 
ک��ه فعالیت های عمرانی ش��هر اصفهان در بخ��ش کالن و محله 
مح��وری با قدرت و قوت ب��رای ارائه خدمات به ش��هروندان در 
حال انجام است. وی در خصوص پروژه های در حال بهره برداری 
ش��هرداری اصفهان در منطقه ۱۳ نیز ابراز داشت: در این برنامه 
پروژه چند منظوره ورزش��گاه ش��فق با سه هزار متر مربع عرصه، 

یک ه��زار و 450 متر مرب��ع اعیان ، 800 مت��ر پارکینگ..

اه��واز - خبرن��گار فرصت امروز - س��تار 
محمودی با اشاره به سفر اخیر وزیر نیرو 
پیرو بحران قطعی آب و برق پیش آمده 
در اهواز، گفت: باتوجه به بررس��ی های 

انجام شده در این سفر و نیاز فوری تصفیه 
خانه های آب اهواز به ژنراتور برق ، ش��ش ژنراتور درتصفیه خانه 
ش��ماره یک نص��ب و تا ف��ردا وارد مدار بهره ب��رداری می گردد. 
محمودی با بیان اینکه مذاکرات جهت شناس��ایی و تجهیز تصفیه 
خانه ش��ماره دو نیز در حال انجام اس��ت، تصری��ح نمود: تصفیه 
خانه ش��ماره یک آمادگی الزم جهت مقابله با نوس��انات برقی را 
دارد و انش��ااهلل در روزه��ای آتی نیز تصفیه خان��ه دو از آمادگی 
الزم بهره مند خواهد گش��ت. کاهش آس��یب پذیری سامانه های 
توزی��ع برق در زمان ب��رور پدیده گردوخاک و ع��دم ایجاد خلل 
در سیس��تم آبرس��انی ش��هر محور اصلی این تصمیمات از سوی 
محمودی اعالم ش��د. قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به تامین عمده 
آب ش��رب کالنش��هر اهواز از طریق دو تصفیه خانه آب ش��ماره 

ی��ک و دو، افزود: باتوجه ب��ه احتمال تکرار بحران در این...

تصفیه خانه آب شماره یک اهواز 
مجهز به شش ژنراتور برق شد

شهرسازی الکترونیک تا پایان سال 
جاری در همه مناطق شهرداری 

اصفهان محقق خواهد شد



ــترى به دبيرخانه مرجع ملى كنوانسيون حقوق  وزير دادگس
ــارى، وضعيت  ــال ج ــتور داد تا پيش از پايان س كودك دس
ــخگويى به موضوع كودكان استان تهران ساماندهى شده  پاس
ــش ماهه نخست سال آتى نيز آمار دقيقى از وضعيت  و در ش

كودكان اين استان ارائه شود. 
ــلمين مصطفى  ــالم والمس ــنا، حجت االس ــزارش ايس ــه گ ب
پورمحمدى وزير دادگسترى و رئيس مرجع ملى كنوانسيون 
ــتمين جلسه  ــالمى ايران در بيس حقوق كودك جمهورى اس
ــليت ايام  ــاى اين مرجع، ضمن تس ــوراى هماهنگى اعض ش
ــردم در راهپيمايى 22  ــور م ــاره به حضور پرش فاطميه با اش
بهمن امسال اظهار كرد: بار ديگر حضور مردم موجب افتخار و 

سربلندى نظام جمهورى اسالمى ايران شد. 
ــيارى  وى افزود: به لطف و عنايت خداوند، همواره بركات بس
ــركات، همين نظام  ــوده كه مهم ترين اين ب ــامل حال ما ب ش
ــالمى و اقتدار روزافزون آن است كه هر  مقدس جمهورى اس
روز عزتمندتر شده و جايگاه ما در عرصه بين المللى ارتقا پيدا 

مى كند. 
وزير دادگسترى با بيان اينكه براساس گزارش هاى بين المللى 
ــاهد روند روبه رشد كشور در همه زمينه ها هستيم، گفت:  ش
هرچند آمار ارائه شده در گزارش هاى بين المللى حاكى از رشد 
است، ولى اين براى ما قانع كننده نبوده و ما انتظار پيشرفت و 

توسعه بيشترى داريم. 
وى در خصوص روند كاهشى ميزان آسيب هاى اجتماعى نيز 
تصريح كرد: آمارهاى اوليه درمورد آسيب هاى اجتماعى، نشان 
ــيب ها داشته يا در برخى موارد، شاهد كاهش  از توقف اين آس
آسيب ها هستيم كه در مجموع حركت ما جدى بوده و بايد آن 

را با همين آهنگ ادامه دهيم. 
ــائل ما در حوزه  پورمحمدى در ادامه بيان كرد: يكى از مس
آسيب هاى اجتماعى، بحث توسعه اقتصادى و رفاه عمومى 
ــى از تحريم، آمارها حكايت  ــت كه به رغم مشكالت ناش اس
ــك توقف يا پس  ــد؛ غير از ضريب جينى كه ي ــد دارن از رش
ــان مى دهد در ساير شاخص ها به لطف خداوند  رفت را نش

وضعيت بهترى داريم. 
جمهورى اسالمى ايران داراى باالترين نرخ رشد در 

منطقه است
ــال در توان  ــراى مث ــه كرد: ب ــوص اضاف ــن خص وى در اي
اقتصادى يك رتبه صعود داشته ايم كه بر اين اساس اكنون 
هجدهمين قدرت اقتصادى دنيا هستيم. در زمينه اشتغال 
ــور موضوع نگران كننده اى است، پنجمين  نيز كه براى كش
ــتغال هستيم. اين آمار اميدوار كننده بوده و  كشور مولد اش
تأثير مثبتى روى كاهش آسيب هاى اجتماعى دارد و عالوه 
ــد عمومى جامعه  ــتاوردها حكايت از رش ــر اينكه اين دس ب

دارد، نشان دهنده باالترين ميزان رشد در منطقه است. 
ــتاوردها  ــيون حقوق كودك، دس رئيس مرجع ملى كنوانس
ــور را بسيار  ــتعداديابى و نبوغ كودكان در كش در زمينه اس
ــائل مرتبط با  قابل توجه ارزيابى كرد و افزود: در حوزه مس
ــور انجام  ــيارى در كش كودكان، كارهاى مثبت و ارزنده بس

ــاورى نانو در حوزه  ــروز در زمينه فن ــده و براى مثال ام ش
ــطح اول جهان هستيم، همچنين  نوجوانان و جوانان در س

در حوزه هاى فرهنگى و دينى نيز شاهد تعميق هستيم. 
ــخنانش با  ــش ديگرى از س ــترى در بخ ــر دادگس وزي

ــه ميدانى  ــش و مطالع ــن موضوع كه پاي ــاره به اي اش
ــور از جمله اقدامات مثبت دبيرخانه  ــتان هاى كش اس
ــته بوده  ــال گذش ــودك در س ــوق ك ــيون حق كنوانس
ــتان تهران هنوز مطالعه  تأكيد كرد: اينكه در مورد اس

ــخگوى وضعيت  ــى پاس ــى صورت نگرفته و كس جامع
ــچ عنوان قابل  ــت به هي ــتان نيس كودكان در اين اس
ــه اين مرجع مى خواهم تا  ــت لذا از دبيرخان قبول نيس
ــات الزم را در زمينه  ــال جارى تمامى اقدام پايان س

ــوع انجام  ــاماندهى اين موض ــه نحوه س ــخگويى ب پاس
ــال آتى نيز گزارش  ــت س ــش ماهه نخس داده و در ش
ــتان تهران ارائه  ــار دقيق از وضعيت كودكان اس و آم

ــود.  ش
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ادامه دارد
آنچه بيشتر مورد توجه مؤلفان و حقوق دانان تجارت واقع شده، شرايط، 
ــكلى اسناد تجارى است؛ از اين رو، مسائلى نظير   اوصاف و خصوصيات ش
«ماهيت اسناد تجارى» و  «اصل عدم استناد به ايرادات در اسناد تجارى 
ــند با حسن نيت» چندان واضح نيست كه بدون شك  در مقابل دارنده س
اين امر، يكى از موضوعات پيچيده در قلمرو حقوق تجارت و بلكه حقوق 
ــه  ــت. قانون تجارت ايران نيز كه از قانون تجارت 1807 فرانس خصوصى اس
ــاكت است. به اين دليل كه  ــده، نسبت به مسائل مذكور غالبا س اقتباس ش
ــتناد بودن ايرادات» بعدها، يعنى  ــائل، از جمله  «اصل غير قابل اس اين مس
ــال 1935 م.ـ  زمان اصالح قانون تجارت فرانسه و پيوستن اين كشور  در س
ــفته مصوب 7 ژوئن 1930ـ  ــكل ژنو راجع به برات و س به مقررات متحدالش
ــه شد. البته قبل از اينكه اين اصل در قانون تجارت  وارد قانون تجارت فرانس
فرانسه وارد شود، رويه قضايى آن كشور تمايل خود را به آن كامًال نشان داد 
و در آراى مختلف و متعدد، مورد تأكيد قرار گرفت. رويه قضايى در ايران نيز 
ــئوليت تضامنى  ــت و آن را از اصل مس با اين قاعده، چندان بيگانه نبوده اس
ــاده 249 ق. ت. ا. مورد  ــان و برات گير مندرج در م صادركننده و ظهرنويس
ــت. همان طور كه اشاره شد، اين اصل يكى از مباحث  ــتفاده قرار داده اس اس
ــت. قانون تجارت ايران  ــده حقوق خصوصى، به ويژه حقوق تجارت اس پيچي
صراحتا به آن اشاره اى ندارد و رويه قضايى در مواجهه با سكوت قانون گذار به 
ايفاى وظيفه نپرداخته است، بلكه با صدور آراى متناقض عمال زمينه كاربرد 
صحيح و مفيد اسناد تجارى را در اقتصاد كشور از ميان برده است. از سوى 
ديگر،  «دكترين» نيز توفيقى در راهبرى رويه قضايى نيافته است، اما به نظر 
ــد كه نحوه تبيين موضوع و انتخاب مبنايى صحيح از شناخت دقيق  مى رس
ــن هدف، مطالبى را  ــت؛ لذا با توجه به اي ــوع مطالعه كم اهميت تر نيس موض
به صورت خالصه در زمينه مفهوم، مبنا، شرايط، قلمرو و استثنائات اصل عدم 

استناد به ايرادات در اسناد تجارى بيان مى شود. 

مفهـوم، مبنا و قلمـرو اصل عدم قابليت اسـتناد به ايرادات در 
اسناد تجارى

1- مفهوم اصل
ــتناد به ايرادات در  ــى جامع و مانع از اصل عدم قابليت اس ــه تعريف ارائ
ــن نيت سند تجارى، همانند تعريف اغلب پديده هاى  مقابل دارنده با حس
ــوار و بلكه ناممكن است؛ از اين رو، به هدف آشنايى اجمالى  حقوقى، دش
ــت  ــود، صرف نظر از انتقاداتى كه ممكن اس ــا اصل، تعاريفى ارائه مى ش ب
ــود در قوانين داخلى  ــد؛ لذا ابتدا تعاريف موج ــبت به هر يك وارد آي نس
ــان از اين اصل ارائه  ــپس تعاريف حقوقدان و معاهده هاى بين المللى و س

مى شود. 

الف) تعاريف قانونى
ــفته كه بيش از 29 كشور  ــيون ژنو راجع به برات و س ماده 17 كنوانس
بدان ملحق شده اند، اصل عدم قابليت استناد به ايرادات را چنين تعريف 

كرده است: 
اشخاصى كه به موجب برات عليه آنها طرح دعوا شده است، نمى توانند 
در مقابل دارنده برات به روابط خصوصى خود با برات كش يا با دارندگان 
قبلى برات استناد كنند؛ مگر آنكه دارنده، هنگام دريافت برات آگاهانه به 

ــد. اين تعريف، اگرچه ناظر به برات است، اما  زيان بدهكار عمل كرده باش
با توجه به قاعده ديگر كه كليه اسناد تجارى به مفهوم خاص را مشمول 

احكام واحد قرار داده است، ساير اسناد را نيز دربرمى گيرد. 
ماده 77 كنوانسيون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذكور را در مورد 
ــيون ژنو راجع به چك نيز در  ــفته نيز جارى مى داند، به عالوه، كنوانس س

ماده 22، مفاد ماده 17 كنوانسيون مذكور را تكرار كرده است. 
ــدود و ثغور آن را معرفى مى كند، اما  ــف مزبور، تقريباً مفاد اصل و ح تعري
ــى در مفهوم عبارت  «روابط خصوصى»  (شخصى)  الاقل با يك ابهام اساس
روبه روست؛ چرا كه از مفهوم مخالف اين تعريف، اين نتيجه به دست مى آيد 
ــتناد خواهد بود؛  ــى از روابط فاقد وصف خصوصى، قابل اس كه ايرادات ناش
بدين ترتيب، وجه مميز روابط خصوصى از ساير روابط در تعريف مذكور روشن 
نيست. با وجود اين، به طور مختصر اصل فوق را بررسى مى كنيم. يكى از آثار 
ــتناد بودن ايرادات در برابر دارنده با  ــتقالل امضاها، غير قابل اس مهم اصل اس
حسن نيت است. به بيان ماده 17 قانون متحدالشكل ژنو، اصل غير قابل استناد 
بودن ايرادات به اين معناست كه صاحبان امضاى مورد تعقيب نمى توانند در 
ــخصى خود با برات كش يا دارندگان قبلى برات  برابر دارنده برات به روابط ش
استناد كنند. منظور از روابط شخصى، همه روابط معامالتى است كه موجب 
صدور يا انتقال سند مزبور شده و همچنين امورى مانند پرداخت وجه برات 
ــا تهاتر، تبديل تعهد، كه بين صاحبان امضا يا برات كش يا دارندگان قبلى   ي
(يد سابق) واقع مى شود، با توجه به تعريف مزبور، فقط ايراداتى قابل استناد 
نيست كه مربوط به روابط شخصى باشد، اما اگر ايرادى مربوط به خود سند و 
تعهد براتى باشد؛ از قبيل ايراد مجعول بودن امضا يا عدم اهليت صادركننده 
در حين صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است. همچنان كه از تعريف 
ــتقيم و باواسطه،  فوق برمى آيد، ايرادات فقط در مقابل يد يا يدهاى غير مس
ــت، اما در مقابل شخصى كه سند مستقيماً به او واگذار يا  ــتناد نيس قابل اس
ــده است، اين ايرادات قابل استناد است. هرچند كه تفكر جديدى  منتقل ش
در راستاى تقويت اسناد تجارى قوت گرفته است كه به موجب آن حتى در 
مقابل يد مستقيم نيز نمى توان به ايرادات ناشى از تعهد پايه استناد جست، 

لكن اين نظريه در قانون و رويه قضايى ايران پذيرفته نشده است. 
ــناد تجارى  ــيون يكنواخت ژنو، دو منبع مهم حقوق اس در مقابل كنوانس
ــن ال»  (قانون بروات انگليس و قانون تجارت آمريكا) از ارائه تعريف  در  «كام
ــئله پرداختند. بعالوه  ــتقيما به بيان احكام و فروع مس خوددارى كرده و مس
ــيون برات و سفته بين المللى مصوب 1988 سازمان ملل متحد نيز  كنوانس

تحت تأثير  «كامن ال» فاقد تعريفى از اصل است. 

ب) تعاريف حقوق دانان
ــا رفع نقايص تعاريف  ــكوت قانون گذاران ي حقوق دانان براى جبران س
قانونى از اين اصل كوشش هايى كرده اند كه اشاره به آنها براى تحقق هدف 
ــت. در برخى از تعاريف، قلمرو محدودى از  اين گفتار، خالى از فايده نيس
اصل، موردنظر قرار گرفته و كاربرد آن تنها به مواردى منحصر شده است 
ــته  ــند تجارى، معامالتى وجود داش ــه ميان انتقال دهندگان متوالى س ك
ــرقت و. . . خارج از  ــند، س و تصرفات غير متكى بر معامله نظير يافتن س

شمول اصل دانسته شده است، از جمله: 
. . . اسناد تجارى به خودى خود معرف طلب صاحب آن است و روابط 
ــت بين امضاكنندگان و ظهرنويسان موجود باشد و  حقوقى كه ممكن اس
ادعاهايى كه هر يك از آنها بر ديگرى درباره معامله اى كه به صدور سند 

تجارى منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجارى تأثيرى ندارد. 

اصل عدم قابليت استناد
به ايرادات در اسناد تجارى

نويسنده: دكتر محمود عرفانى
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شهردار بندر گناوه گفت: فرهنگ 
نیکوکاری در گناوه نهادینه شده است.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: شهردار بندر گناوه در حاشیه 
گشایش بازارچه نیکوکاری در گناوه گفت : برپایی این بازارچه در 
این سطح کار بسیار بزرگ و قابل ستایش است. حسین حسن زاده 
گفت: شهر گناوه از دیرباز دارای نیکوکاران بسیار و شهیری بوده که 
خیرات بسیاری در این شهر همچون ساخت بیمارستان و مدرسه و ... 
بوده اند. حسن زاده با تسلیت درگذشت خیر نیکوکار گناوه ای زنده یاد 
حاج امیر کریمی به خانواده این مرحوم و شهروندان گناوه ای افزود: 
امروزه فرهنگ نیکوکاری در گناوه نهادینه شده است و این مهم به 
دلیل وجود بزرگان نیکوکاری همچون مرحوم کریمی است. وی در 
ادامه اضافه کرد: در دین مبین اسالم نیز به نیکی کردن و نیکوکاری 
سفارش بسیار شده و ائمه ما هم در این عرصه پیشگام بوده اند. 
حسن زاده خاطرنشان ساخت: خوشبختانه امروز جوانان شهر گناوه 
در عرصه نیکوکاری و کارهای نیک اندیشانه پیشگام شده اند و این 
مایه مباهات است. وی تصریح کرد: انجمن خیریه بقیه اهلل و بنیاد 
نیکوکاری کیمیا گناوه دو مجموعه ای هستند که در عرصه نیکوکاری 
بسیار فعال هستند و به وسیله جوانان همین شهر راه اندازی، مدیریت 
و اداره می شوند که گام های بزرگی در راستای محرومیت زدایی و 
توانمندسازی نیازمندان جامعه برداشته اند. حسن زاده ابراز داشت: 
قطعا اینگونه کارهای فرهنگ ساز اثرات بسیار مثبتی در جامعه خواهد 
داشت و امیدواریم که شهروندان گناوه ای نیز با بازدید از این بازارچه 
و خرید از آن سهم کوچکی در راستای کمک به نیازمندان جامعه 
داشته باشند. شهردار بندرگناوه گفت: ما نیز تا به امروز در حد توان 
خود همکاری های الزم را با اینگونه موسسات داشته ایم و امیدواریم 
که توانسته باشیم قدمی در راستای کمک به نیازمندان جامعه خود 
برداریم. در حاشیه این آئین نیز شهردار بندرگناوه، عضو شورای شهر 
گناوه و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های گناوه و 
دیلم با برداشتن یک آرزو از درخت آرزوهای بازارچه بیان کردند که 

آرزوهای این نیازمندان را برآورده خواهند ساخت

مدیرعامل شرکت ملی گاز از شرکت گاز 
استان گیالن تقدیر کرد 

نوبری-  مهناز  رشت- 
معاون  عراقی  مهندس 
و  نفت  وزیر  محترم 
ملی  شرکت  مدیرعامل 
و  مدیرعامل  از  ایران  گاز 
همکاران شرکت گاز استان 

گیالن به جهت دریافت تندیس زرین خدمات سبز از سازمان 
حفاظت از محیط زیست بعنوان تنها واحد خدماتی برگزیده 

سبز در کل کشور قدردانی نمود.
معاون شهردار کرج:

بیش از 2۵ هزار واحد باالی ۵ طبقه در 
کرج وجود دارد

فرصت  خبرنگار  کرج-   
کرج  شهردار  امروز-معاون 
هزار   ۲۵ از  بیش  وجود  از 
واحد مسکونی تجاری اداری 
باالی ۵ طبقه در شهر کرج 
مدیرروستا  حسن  داد.  خبر 

در جلسه ستاد مدیریت بحران استانداری البرز که با حضور مدیران 
دستگاه های عضو شورای مدیریت بحران برگزار شد، اظهار داشت: بر 
اساس آمارهای موجود ساختمان های باالی ۵ طبقه تا 17 طبقه 
در شهر کرج به میزان ۲۵ هزارو 371 مورد است. وی با بیان اینکه 
این ساختمان ها بر اساس تعریف ساختمانهایی هستند که  باید برای 
مدیریت بحران مورد توجه قرار گیرد و برای هرگونه بحران برنامه 
ریزی شود، بیان کرد: در مناطق 1۲ گانه شهرداری کرج سوله های 
مدیریت بحران در حال آماده سازی بوده و تعدادی از این سوله ها 
به بهره برداری رسیده است. معاون خدمات شهر شهرداری کرج با 
اشاره به برنامه ریزی برای هرگونه حادثه از جمله آتش سوزی مشابه 
ساختمان پالسکو تهران، بیان کرد: یک دستگاه نردبان 3۲ متری 
ساخت سال 74 داریم که عمر مفید آن گذشته و یک دستگاه نردبان 
60 متری به مبلغ 4 میلیارد و ۲00 میلیون خریداری شده است. 
مدیرروستا ادامه داد:  یک دستگاه نردبان ۵۵ متری نیز به ارزش 3 
میلیارد و 800 میلیون تومان خریداری شده است.وی تصریح کرد: 
دو دستگاه نردبان دیگر نیز خریداری شده که برنده قول داده که در 

مدت ۵ ماه آینده تحویل داده شود.

ستون دولت والیت فقیه است ودلسوزتر 
از مقام معظم رهبری درکشور نداریم

خبرنگار  کریم-  رباط 
فرصت امروز- فرماندار رباط 
نشست  چهارمین  در  کریم 
مطبوعاتی خود با خبرنگاران 
والیت  دولت  ستون  گفت: 
فقیه است ودلسوزتر از مقام 

معظم رهبری درکشور نداریم و باید با عمل از ایشان پیروی کنیم 
به گزارش خبرنگار فرصت امروز رضا موسی زاده ،سعید بیات در 
این نشست افزود: در تمام امور قانون فصل الخطاب ماست و کسی 
نباید از ما توقع داشته باشد که فراتر از قانون عمل نمائیم. بیات به 
لبیک جوانان به نظام و انقالب اشاره کرد و افزود: ایستادگی، غیرت 
و مقاومت در رگهای ایرانیان جاری است و امروز نسل سوم انقالب با 
تاسی از همین منش از حرمین شریفین دفاع می کنند و این نشان 
می دهد که مسیر انقالب توقف ناپذیر است. بیات در بخش دیگری از 
صحبت های خود به پروژه های عمرانی شهرستان رباط کریم در ایام 
اهلل دهه فجر اشاره کرد و گفت: در این ایام شاهد افتتاح 3۲ پروژه با 
اعتبار 400 میلیارد ریال در شهرستان بودیم که شاخص ترین آنها 
افتتاح 41۲0واحد مسکن مهر بود. وی افزود: پروژه تصفیه خانه شهر 
پرند هم آماده افتتاح است که به زودی با حضور معاون اول رییس 
جمهور و وزیر نیرو افتاح می شود.  وی در پاسخ به سوال خبرنگار 
پرندپرس در خصوص استقرار بخشداری پرند، گفت: ما پیگیری و 
تالش کردیم که تا پیش از استقرار بخشداری یکی از معاونت های 
فرمانداری در پرند مستقر شود ولی قانون به ما اجازه نداد. از این رو 
استقرار بخشداری در دستور کار استانداری قرار دارد.  فرماندار رباط 
کریم با انتقاد از طوالنی شدن مرمت قلعه سنگی پرند، اظهارکرد: 
مرمت این قلعه ۹ سال پیش شروع شده ولی عمالً کاری صورت 
نگرفته است. بنابراین باید نظارت بر اجرای مرمت و بودجه هایی که 

برآن در نظر گرفته شده است جدی تر شود. 

با هدف مدیریت بحران شهری: جلسه 
هماهنگی ستاد بحران شهرداری رشت 

تشکیل شد
رشت - سارا شامخی- مدیریت و امور بین الملل شهرداری 
رشت ، جانشین ستاد بحران شهرداری رشت صبح سه شنبه در 
جلسه هماهنگی ستاد بحران که در دفتر شهرداری مرکز برگزار 
شد با توجه به پیش  بینی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف 
سنگن در دوروز آینده و اقدامات الزم جهت عملیات زمستانی 
اظهارکرد : مسیرهای اعالم شده قبلی بایددراولویت بازگشایی 
و برفروبی قرارگیرند و تحت هر شرایطی می بایست امکان تردد 
ترافیک در آنها وجود داشته باشد علی بهارمست با بیان اینکه 
مراکز درمانی، خدماتی، پمپ بنزین ها و تهیه ارزاق عمومی، 
استانداری و فرمانداری و ... همزمان با بازگشایی مسیرهای اصلی  
و  ها  تاکید کرد: کوچه  قرارگیرند  کاری  برنامه  دراولویت  باید 
خیابان های شریانی موجود در مسیرهای ذکر شده باید شناسایی 
شده و همزمان مورد بازگشایی قرار گیرند. وی گفت:  الزم است 
شخصی به عنوان مسئول مجهز به دستگاه بی سیم ، خودرو و 
چراغ گردان ، درتمام مسیرهای اعالم شده به همراه ماشین آالت 
فعال ، حضور داشته باشد و مسئولیت بازگشایی هرچند مسیر  به 
یکنفر با یک دستگاه مشخص سپرده شود  وی با تاکید براینکه 
تمام نقایص احتمالی دستگاه ها و ماشین آالت باید در اسرع وقت 
مرتفع شود خاطر نشان کرد : همه دستگاه های عمران و خدمات 
رسان می بایست در زمان کار ستاد بحران آماده فعالیت باشند 
و مسئولیت آماده بکار بودن دستگاه ها به عهده مدیر منطقه یا 

سازمان مربوطه است.

کشف و ضبط 6 کامیون چوب قاچاق در 
گالیکش

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری گالیکش از کشف 6 دستگاه کامیون چوب قاچاق و یک 
دستگاه وانت زغال قاچاق خبر داد و گفت حجم چوب های قاچاق 
کشف شده 48 استر و زغال کشف شده ۵00 کیلوگرم بر آورد شده 
است.منصور ممشلی اظهار داشت:: کشف و ضبط این مقدار چوب و 
زغال ها در 48 ساعت گذشته در ایستگاه ایست و بازرسی تنگراه این 
شهرستان توسط ماموران اداره منابع طبیعی گالیکش صورت گرفته 
است.وی گفت: اداره منابع طبیعی ضمن توقیف چوب و زغال قاچاق 
کشف شده، صاحبان این کاالها را با تشکیل پرونده به مراجع قضایی 
معرفی کرده است.ممشلی خاطرنشان کرد: جرایمی که از سوی مرجع 
قضایی برای چوب های قاچاق مکشوفه اعمال می شود بسته به نوع 
آن متفاوت است و در مورد زغال نیز با محاسبه قیمت روز آن، نسبت 
به جریمه متخلفین اقدام می شود.رئیس اداره منابع طبیعی گالیکش 
در توضیح واژه استر گفت: هر استر معادل 6 دهم مترمکعب چوب 
است و در مورد هیزم نیز هر استر معادل یک متر مکعب فضایی است 
که هیزم اشغال می کند.شایان ذکر است شهرستان گالیکش با افزون 
بر 60 هزار نفر جمعیت درشرق استان گلستان، دارای ۵1 هزار و 818 

هکتار منابع ملی است.

جشن بزرگ خانواده جنگلبان در گلستان 
برگزار شد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک 
فجر، به منظور ایجاد نشاط و روحیه مطلوب مضاعف خانواده بزرگ 
کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان جشن 
بزرگ جنگلبان برگزار شد.این جشن در روز دوشنبه مورخ 18بهمن 
ماه در سالن ۹ دی ویالشهر گرگان با تالوت آیاتی از قرآن مجید 
و پخش سرود جمهوری اسالمی آغاز گردید، سپس مدیرکل منابع 
استان گلستان طی سخنان کوتاهی ضمن  آبخیزداری  و  طبیعی 
تبریک ایام و گرامی داشت یاد شهدای انقالب ، جنگ تحمیلی و 
شهدای حرم ، مقدم همه همکاران و خانواده های محترم شان را 
گرامی داشتند ، از تمامی جنگلبانانی که خصوصاً در زمینه حفاظت 
و حراست از منابع طبیعی در طول سالهای متمادی زحمات بسیار 
کشیده اند تشکر نموده ، از حمایت خانواده های این عزیزان نیز 
قدردانی نمودند.دکتر رکنی معاون محترم وزیر جهادکشاورزی که 
به همراهی دکتر مهاجر ریاست محترم سازمان جهاد استان نیز از 
مهمانان این جشن بودند در ادامه ضمن ابالغ سالم وزیر محترم ، 
برگزاری چنین برنامه هایی را موجب افزایش روحیه و نشاط انقالبی 
بیان داشتند. ایشان با تاکید بر فوائد جنگل و منابع طبیعی تهدیدات 
منابع طبیعی را جدی دانسته خواستار حمایت تمامی دستگاه ها و 
آحاد جامعه شدند. ایشان در ادامه اقدام به طرح سئواالتی از حضار 
نمودند و از پاسخ دهندگان تقدیر نمودند.اجرای نمایش طنز، موسیقی 
پاپ ، سنتی ، استندآپ کمدی و برگزاری مسابقه از دیگر برنامه های 
فرهنگی هنری این جشن بود که با حضور 1۲00نفر از کارکنان و 

خانواده های محترم آنان برگزار شد

انتصاب مدیر منابع انسانی شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - با حکم  مدیرعامل  شرکت بهره 
انسانی این شرکت  برداری نفت و گاز مسجدسلیمان مدیر منابع 
.   مهندس قباد ناصری در این حکم  آقای مهران  منصوب شد 
نصیریان دوست را به سمت مدیرمنابع انسانی این شرکت منصوب و 
از زحمات مجید رضا پور در مدت زمان تصدی این سمت تقدیر نمود .  
در متن این حکم آمده است :نظر به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی 
از تاریخ صدور این اطالعیه به عنوان مدیر منابع انسانی شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان منصوب می شوید. برنامه ریزی 
,سازماندهی ,هدایت ,تصمیم گیری،نظارت و کنترل کلیه فعالیت 
های اداری و آموزشی شرکت- مسئول نظارت بر حسن اجرای برنامه 
های پیش بینی شده امور پرسنلی کارکنان شرکت در زمینه های 
جذب,انتصاب ، نقل و انتقال کارکنان به منظور دستیابی به اهداف 
نیروی انسانی شرکت ضمن هماهنگی با مدیریت منابع انسانی شرکت 
اصلی از اهم وظایفی هستند که مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت 
این شرکت  انسانی  منابع  مدیر جدید  برای  گاز مسجدسلیمان  و 
برشمرده است . الزم به توضیح است مهران نصیریان دوست متولد 
134۹  و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 
می باشد که با ۲۹ سال سابقه کار دربخش های مختلف شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان از جمله مدیریت عملیات / اداره بهره 
برداری - مدیریت منابع انسانی / رییس وام ، مزایا و بازنشستگی و 

همچنین رییس امور کارکنان خدمت نموده است . 

ساري به عنوان شهر پایلوت دوستدار 
کودك براي بررسي انتخاب شد

فرصت  خبرنگار  ساری- 
صندوق  سوي  از   - امروز 
بین المللي حمایت از کودکان 
سازمان ملل متحد )یونیسف( 
عنوان  به  اصفهان  و  ساري 
شهر پایلوت دوستدار کودک 
براي بررسي انتخاب شدند. به گزارش خبرنگار مازندران مهدي عبوري 
شهردار ساري گفت: در بازدیدي که ویلیام پارکس رییس صندوق 
بین المللي حمایت از کودکان )یونیسف( در ایران از ایجاد پروژه هاي 
تفریحي ،گردشگري  شهرداري ساري با رویکرد طراحي مجدد شهري 
براي استفاده مطلوب بانوان و کودکان داشت این شهر را به عنوان 
پایلوت شهر دوستدار کودک به همراه اصفهان براي بررسي انتخاب 
نمود.وي اظهار داشت: رسیدن ساري به شهر دوستدار کودک با توجه 
به معماري ،فضاي زیست شهري و آموزشي و مکانهاي بازي کودک 
منجر به تقویت تعامالت اجتماعي در مرکز استان خواهد شد.شهردار 
ساري افزود: امروزه بسیاري از شهرهاي توسعه یافته نمي دانند چگونه 
کودک را در اجتماع پذیر شدن شهري یاري نمایند، اگر به سمت 
توسعه ساري مي رویم باید در این اندیشه باشیم که کودکانمان در 
چه محیطي مي توانند به تعامل بیشتر با اطرافیان برسند ساري براي 
رسیدن به آن شهري که الیق ساروي هاست امروز نیازمند کودکاني 

خالق مي باشد تا در آینده ساري نگین شهرهاي ایران باشد.

اهمیت و نقش راه هاي ارتباطي مناسب 
در توسعه و پیشرفت استان 

خبرنگار  بندرعباس- 
گزارش  به   - امروز  فرصت 
کل  اداره  عمومي  روابط 
جاده  ونقل  وحمل  راهداري 
نماینده  هرمزگان  استان  اي 
سید  اسالمي  شوراي  مجلس 
دراثر  وارده  پیرامون خسارات  همراه  هئیت  باتفاق  ذوالقدر  مصطفي 
مجردمدیرکل  علیرضا  بامهندس  استان  شرق  اخیردرحوزه  بارندگي 
راهداري وحمل ونقل جاده اي استان دیدار وگفتگو نمود . دراین نشست 
دوستانه مهندس علیرضا مجردبا اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم در 
توسعه اقتصادی هر منطقه ایجاد و نگهداری شبکه راههای استانی 
می باشد که در بهبود بخشیدن به وضع بازرگانی، صنعتی و کشاورزی 
حائز اهمیت است.وهمچنین  راه ها مهمترین ابزار رسیدن به توسعه در 
هر منطقه ای به حساب می آیدو رشد صنعتی و گردشگری یک منطقه 
با راه های مناسب چندین برابر می شود و دروازه های پیشرفت به 
روی منطقه گشوده خواهد شد. گفت در اثر بارندگی های چندروزه اخیر 
بیش از ۲۲7 میلیارد ریال خسارت به راه ها، پل ها و تجهیزات مجموعه 
راهداري  استان هرمزگان  وارد شده است که بیشترین خسارات در 
حوزه شرق استان در اثر آب بردگي وشکستگي شانه راهها وتخریب 
سطح آسفالت که موجب خسارت ۵ میلییارد تومان  درروستاي جغین 
شهرستان رودان گردید  نماینده مجلس شوراي اسالمي سید مصطفي 
ذوالقدر دراین نشست دوستانه تاکید بر  رسیدگي وتسطیح سریع سطح 
آسفالت ویا ترمیم پل ها وهمچنین پیگیري واخذ خسارات مالي ازمنابع 
مربوطه درکشور واستان کرد . مدیرکل راهداري وحمل ونقل جاده اي  
درپایان به  شهروندان عزیز توصیه نمود  که جاده را خانه خود بدانند 
ودرنگهداري آن کوشا باشند واز ریختن مصالح ساختماني ، نخاله وزباله 
در حاشیه راهها جدا خودداري نمایند وهمچنین عالئم ایمني وتاسیسات 
منصوبه در حاشیه راهها بمنظور ایمن سازي راهها وامنیت مردم درراهها 

میباشد که مي طلبد در نگهداري آن دقت بیشتري داشته باشند.

اهواز - خبرنگار فرصت امروز - ستار 
محمودی با اشاره به سفر اخیر وزیر نیرو 
پیرو بحران قطعی آب و برق پیش آمده 
های  بررسی  به  باتوجه  گفت:  اهواز،  در 
انجام شده در این سفر و نیاز فوری تصفیه 
خانه های آب اهواز به ژنراتور برق ، شش 
ژنراتور درتصفیه خانه شماره یک نصب و 
گردد.  می  برداری  بهره  مدار  وارد  فردا  تا 
جهت  مذاکرات  اینکه  بیان  با  محمودی 
شماره  خانه  تصفیه  تجهیز  و  شناسایی 
دو نیز در حال انجام است، تصریح نمود: 
تصفیه خانه شماره یک آمادگی الزم جهت 
مقابله با نوسانات برقی را دارد و انشااهلل در 
روزهای آتی نیز تصفیه خانه دو از آمادگی 

الزم بهره مند خواهد گشت. کاهش آسیب 
زمان  در  برق  توزیع  های  سامانه  پذیری 

ایجاد خلل  برور پدیده گردوخاک و عدم 
در سیستم آبرسانی شهر محور اصلی این 

شد.  اعالم  محمودی  سوی  از  تصمیمات 
قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به تامین عمده 
آب شرب کالنشهر اهواز از طریق دو تصفیه 
باتوجه  افزود:  دو،  و  خانه آب شماره یک 
این کالنشهر  در  بحران  تکرار  احتمال  به 
بایست  به صورت ضربتی می  تصمیمات 
تحقق می یافت لذا با اولویت تصفیه خانه 
شماره یک تا زمانی که این تجهیزات خاص 
کالنشهر اهواز در آینده ای بسیار نزدیک 
به  نقاط کشور  سایر  از   ، گردد  خریداری 
جهت  نصب  درحال  و  ارسال  محل  این 
به  باشند.  می  برداری  بهره  مدار  به  ورود 
گفته وی در صورت تکرار نوسانات برقی، 
با نصب تجهیزات فوق حدود چهل درصد 

از  مناطق واقع در شرق شهر اهواز دچار 
بی آبی نخواهد شد و در اسرع وقت مابقی 
تجهیزات مورد نیاز برای تصفیه خانه شماره 
کالنشهر  این  غرب  منطقه  نیز جهت  دو 
بر  تاکید  با  محمودی  شد.  خواهد  ارسال 
لزوم اجرای یک برنامه اساسی و بلندمدت 
در راستای بازسازی و تجهیز تصفیه خانه 
امور  اجرای  اهواز، گفت:  در  نامبرده  های 
ها  خانه  تصفیه  در  تاثیرگذار  و  زیربنایی 
نیازمند پروسه زمانی است اما درحال حاضر 
با توجه به تکرار پدیده ریزگردها در این 
شهر ، وزارت نیرو با جدیت فراوانی جهت 
سرمایه  درحال  احتمالی  معضالت  رفع 

گذاری می باشد.

قائم مقام وزیر نیرو اعالم کرد:

تصفیه خانه آب شماره یک اهواز مجهز به شش ژنراتور برق شد

اصفهان – محمد راعی - شهردار اصفهان با اشاره به 
اینکه شهرسازی الکترونیک در منطقه 13 به صورت 
پایلوت آغاز بکار کرده است، گفت: خوشبختانه امروز 
شاهد رونمایی از اولین پروانه ساختمانی الکترونیکی 
به صورت تک برگی هستیم و امیدواریم این مهم تا 
یابد.  به  پایان سال جاری در کلیه مناطق تسری 
نژاد  از اصفهان، مهدی جمالی  ما  گزارش خبرنگار 
در مراسم رونمایی و کلنگ زنی پروژه های منطقه 
ایام اهلل دهه فجر در شهر  اینکه در  با اشاره به   13
در  فرهنگی  برنامه   ۵00 اجرای  بر  عالوه  اصفهان 
محالت، پروژه های عمرانی زیادی نیز به بهره برداری 
رسیده استٰ، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم 
که فعالیت های عمرانی شهر اصفهان در بخش کالن 
و محله محوری با قدرت و قوت برای ارائه خدمات 
به شهروندان در حال انجام است. وی در خصوص 
پروژه های در حال بهره برداری شهرداری اصفهان در 

منطقه 13 نیز ابراز داشت: در این برنامه پروژه چند 
منظوره ورزشگاه شفق با سه هزار متر مربع عرصه، 
یک هزار و 4۵0 متر مربع اعیان ، 800 متر پارکینگ 
و با اعتبار ۹ میلیارد و ۲00 میلیون تومان به بهره 
برداری رسیده است. شهردار اصفهان با اشاره به آغاز 
عملیات اجرایی خیابان سازی آزادگان نیز بیان داشت: 
طول این خیابان یک کیلومتر و عرض 18 متر در دو 
الین با اعتبار ۵00 میلیون تومان بهره برداری خواهد 

رسید. وی در خصوص بهره برداری از سایت کازرونی 
نیز گفت: زیر ساخت این سایت یک هزار و ۵00 متر 
است و فضای سبز، آسفالت و پیاده رو سازی این پروژه 
نیز در فضای 13 هزار و 700 متر مربعی با اعتبار ۵00 
میلیون تومان به بهره برداری رسیده است. جمالی نژاد 
با تاکید بر اینکه ساختمان خدمات شهری منطقه 13 
شهرداری اصفهان نیز با اعتبار دو میلیارد تومان به 
بهره برداری رسیده است، تصریح کرد: متراژ عرصه و 
اعیان این ساختمان نیز به ترتیب سه هزار و 700 و 
یک هزار متر مربع است که در دوطبقه و با پارکینگ 
یک هزار و 600 متر مربعی بهر ه برداری شده است. 
وی در خصوص رونمایی از شهرسازی الکترونیک در 
این  ابراز داشت:  نیز  منطقه 13 شهرداری اصفهان 
راه اندازی  نما،  شهر  زیرسیستم های  شامل  سامانه 
راه اندازی  هشت(،  )سرای  الکترونیک  شهرسازی 
سیستم الکترونیک ماده صد، صدور پروانه الکترونیکی 

تک برگی و عدم خالف و پایان کار، پاسخ استعالمات 
به صورت الکترونیکی و برون سپاری استعالمات به 

صورت الکترونیکی است. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه خوشبختانه امروز شاهد 
به  الکترونیکی  ساختمانی  پروانه  اولین  از  رونمایی 
تا  این مهم  امیدواریم  صورت تک برگی هستیم و 
پایان سال جاری در کلیه مناطق تسری یابد، اضافه 
درهم  شبکه  مانند  شهرداری  های  ماموریت  کرد: 
تنیده است به طور مثال شاید تصور نشود که آلودگی 
هوا و ترافیک شهر به شهرسازی الکترونیک مرتبط 
باشد. سید جمال الدین صمصام شریعت با بیان اینکه 
سیستم صدور پروانه الکترونیکی تک برگی تا پایان 
اجرایی  اصفهان  شهر  مناطق  همه  در  جاری  سال 
خواهد شد، ادامه داد: همزمان با منطقه 13 تعدادی 
دیگر از مناطق شهرداری اصفهان نیز اقدامات اولیه 

اجرای این طرح را انجام داده اند.

شاهرود- خبرنگار فرصت امروز - رییس بنیاد 
شهرستان  به  سفرش  در  اسالمي  انقالب  مسکن 
شاهرود ، چند طرح ساختماني را افتتاح و در نشست 
تقدیر از خیران مسکن ساز استان سمنان هم شرکت 
نمود..  به گزارش روابط عمومي معاونت استانداري 
برداري  بهره  ویژه شهرستان شاهرود،  فرمانداري  و 
از 188 هزار و ششصدمین واحد مسکن روستایي 
استان سمنان در روستاي مغان شاهرود، نخستین 
برنامه رییس بنیاد مسکن در سفر به شاهرود بود، 
این واحد مسکوني که طي 11 ماه ساخته شده، 10۵ 
متر مربع زیر بنا داشته و براي آن 1۵0 میلیون ریال 
تسهیالت پرداخت شده است.  افتتاح طرح نمادین 
توزیع قیر رایگان دیگر برنامه کاري تابش در روستاي 
مغان بود. توزیع قیر رایگان از طرح هایي است که 

در دولت تدبیر و امید اجرایي شده و توانسته است 
ببخشد.  زیادي  سرعت  روستایي  عمراني  طرح  به 
فرماندار شاهرود در آیین افتتاح نمادین طرح توزیع 
رایگان قیر گفت: امسال چهار هزار تن قیر رایگان به 
شاهرود اختصاص یافت که با استفاده از آن ۲30 هزار 
متر مربع در 17 روستاي شاهرود آسفالت شد. سید 
محمدرضا هاشمي با اشاره به 13 برابر شدن میزان راه 
هاي آسفالت شده روستایي شاهرود در سال جاري 
نسبت به سال هاي گذشته، افزود: بیشترین حجم 
آسفالت ریزي در بخش مرکزي شهرستان با بیش 
از دو هزار و 800تن قیر رایگان توسط بنیاد مسکن 
انجام گرفته است. به گفته وي ، اگر اجراي این طرح 
تا دو سال دیگر ادامه یابد، همه راه ها و خیابان هاي 
روستایي این شهرستان آسفالت مي شوند. رونمایي 

تمبر یادبود قلعه جهانسوز میرزا برنامه آخر رییس 
بنیاد مسکن در روستاي مغان شاهرود بود. این قلعه 
به دستور جهانسوز  قمري  در سال 1304 هجري 
میرزا یکي از حاکمان دوره قاجار در روستاي مغان 
ساخته شده است. بهره برداري از گام نخست طرح 
ساختماني ۲76 واحدي شاهرود نیز از دیگر برنامه 

این  بود.  اسالمي  انقالب  بنیاد مسکن  رییس  هاي 
طرح ساختماني داراي ۲3 بلوک 1۲۲ واحدي است 
. طرح ۲۲4 واحدي خیر ساز شهرک کوثر شاهرود 
نیز که به دست تابش افتتاح شد، در 14 بلوک 16 
واحدي ساخته شده است. مساحت هریک از واحد 
هاي آن 67 تا 8۵ متر مربع بوده و از 300 میلیون 
ریال تسهیالت مسکن مهر برخوردار هستند. در ادامه 
برنامه هاي رییس بنیاد مسکن، بازدید از مصالي در 
حال ساخت پیامبر اعظم )ص( شاهرود انجام شد که 
در جریان وضعیت ساخت و مشکالت پیش رو قرار 
گرفت. شرکت در آیین تقدیر از خیران مسکن ساز 
ویژه  فرمانداري  والیت  در سرسراي  استان سمنان 
بنیاد  رییس  هاي  برنامه  بخش  پایان  نیز  شاهرود 

مسکن انقالب اسالمي به شاهرود بود.

اراك- خبرنگار فرصت امروز - به منظور سهولت 
و  مشترکین  رضایتمندي  افزایش   ، خدمات  ارائه 
جلوگیري از رفت و آمدهاي غیر ضروري براي دریافت 
خدمات آب و فاضالب ، شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزي  در سال 13۹۵ به طور جدي اقدام به تدوین نرم 
افزار جدید جامع  خدمات مشترکین و درآمئ با رویکرد 
بهره برداري کاملدر بستر وب  نمود. به گزارش روابط 
عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي مهندس 
علي صادقي معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت 
با اعالم خبر فوق افزود: با توجه به اینکه نرم افزار آب 
بها موجود  که در سال 1384 تدوین و در سال 8۵ 

به بهره برداري رسید  تحت ویندوز بوده و امکان ارائه 
کامل خدمات الکترونیک با آن  مهیا نبود و  همچنین 
به دلیل عدم یکپارچگي سیستم هاي خدمات پس از 

فروش همچون نرم افزار آب بها و فروش  این شرکت 
تدوین نرم افزار جامع و تحت وب خدمات مشترکین 
را در دستور کار خود قرار داده و نسبت به آن به صورت 
تخصصي اقدام نمود.  وي هدف از تشکیل این نرم افزار 
را  لزوم ارائه یک سامانه ي جامع با رویکرد ارائه خدمات 
به صورت الکترونیکي ) از صفر تا صد در صد فرایندها( و 
بهره برداري از آن در بستر وب عنوان کرد و افزود: قابلیت 
برون سپاري خدمات مشترکین آب  و فاضالب به دفاتر 
پیشخوان دولت ، سهولت ارائه خدمات به مشترکین  و 
دسترسي آسان براي کاربران و حتي خود متقاضیان  از 
ویژگي هاي این نرم افزار است. معاون خدمات مشترکین 

و درآمد شرکت آب و فاضالب استان مرکزي استفاده از 
متدولوژي نوین تدوین نرم افزار با استفاده از ابزارهاي 
از ویژگي  را   افزار  نرم  استاندارد موجود در مهندسي 
است  . گفتني  نمود  عنوان  افزار  نرم  این  مثبت  هاي 
این نرم افزار با بهره گیري از خبرگي معاون ، مدیران 
و کارشناسان خدمات مشترکین شرکت آب و فاضالب 
 IT استان مرکزي  و یک شرکت دانش بنیان در زمینه
تحلیل ، طراحي و تدوین  شده است  و با آموزش روسا 
و کارشناسان مشترکین امور آبفا شهرهاي استان در 3 
روز پیاپي تا پایان سال به طور آزمایشي در سطح داخلي 

سازمان و از اوایل سال ۹6 کامل راه اندازي مي شود.

مدیرعامل سازمان  کرج- خبرنگار فرصت امروز - 
پارک ها و فضای سبز کرج گفت: پردیس کشاورزی در 
یک برنامه پژوهشی روی تپه ای از نخاله ساختمانی در 
شرق کرج درخت های مقاوم می کارد. به گزارش فرصت 
خبری  نشست  در  زین العابدینی  رضا  محمد  امروز، 

حفاظت محیط زیست استان البرز با اصحاب رسانه که 
در اداره کل برگزار شد، با اشاره به منطقه باغستان، اظهار 
داشت: 400 هکتار فضای سبز در این منطقه توسعه یافته 
و در بیش از 1۵0 هکتار آن اقدامات الزم انجام شده 
است. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز کرج با 
بیان اینکه باغ سیب در زمانی به نقطه خطرناک رسیده 
بود، افزود: فشار افکار عمومی و رسانه ها سبب احیا این باغ 
شد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سیستم آبیاری 
مناسبی در باغ سیب وجود دارد، گفت : باید احیا باغ تا 

سال آینده به پایان برسد. زین العابدینی با بیان اینکه 
خاک باغ سیب برای کشاورزی بسیار مناسب است که 
مانند آن در کشور نیست، ادامه داد: در 1۵ اسفند ماه 
سال جاری 3 قطعه باغ درختکاری می شود. وی با اشاره 
به اینکه 80 هکتار باغ در دست دانشگاه عالمه طباطبایی 
است، اظهار داشت: این قسمت از وضعیت خوبی برخوردار 
نسیت که امید است به باغ بازگردانده شود. زین العابدینی 
با بیان اینکه در بودجه سال ۹6، ۲0 میلیارد برای تامین 
منابع آب، ایجاد زیرساخت های آبیاری نوین و مدرن و 

به وجود آوردن آب بازیافتی برای فضای سبز دیده شده 
استفاده  برای  تصفیه خانه  نخستین  کرد:  اضافه  است، 
فاضالب برای آبیاری فضای سبز در بهار سال آینده ایجاد 
می شود. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز کرج با 
اشاره به اینکه پردیس کشاورزی در یک برنامه پژوهشی 
روی تپه ای از نخاله ساختمانی در شرق کرج درخت های 
مقاوم می کارد، عنوان کرد: این امر برای نخستین مرتبه 
در کشور است و در این محل حیات وحشی به مساحت 

80 هکتار طراحی شده است.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - بمناسبت دهه 
فجر حسینیه گوزل آبادقره ومسجدروستای دامداما در 
چایپاره افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی ، بمناسبت دهه 
فجر حسینیه گوزل آبادقره ومسجدروستای دامداما 
در چایپاره افتتاح شد. پوراکبررییس اوقاف چایپاره 
درآیین افتتاح این دوطرح ضمن گرامیداشت ایام اهلل 

دهه فجر و پاسداشت مقام امام  و شهدا به تشریح  
اهم  فعالیت های اوقاف و امور خیریه پرداخت و عنوان 
کرد : از زمان تاسیس اوقاف درشهرستان چایپاره این 
پانزدهمین مسجد است که بازسازی  و مورد بهره 
برداری قرار می گیرد . وی در ادامه افزود : جهت باز 
سازی مسجد محمدرسول اهلل دامداما مبلغی بلغ بر 
1۹0میلیون تومان هزینه شده که 3۵میلیون توسط 

سپاه و۵ میلیون توسط اوقاف ومابقی هزینه ها ازمحل 
کمک های مردمی در قالب همیاری صورت گرفته  
است . رییس اوقاف چایپاره در خصوص حسنیه گوزل 
آباد قره نیز گفت : برای ساخت این حسینیه مبلغی 
بالغ بر  1۲0میلیون تومان برای حسینیه هزینه شده 
که ۲۵ میلیون توسط سپاه و مابقی از محل همیاری 

خیرین تامین شده است .

شرکت  مدیر   - امروز  فرصت  خبرنگار  شاهرود- 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرودبا اشاره 
به فعالیت این منطقه در دولت تدبیر و امید گفت:مبلغ 
یکصدوپنج میلیارد ریال اعتبار به صورت بالعوض توسط 
منطقه شاهرود درسه سال گذشته به بخش سی ان 
است.  شاهرود- یافته  اختصاص  استان سمنان  جی 

سرمایه  یادآوری  پوربا  رجب  سبحان   - بابامحمدی 
تعداد  افزایش  درجهت  منطقه  این  بالعوض  گذاری 

وظرفیت جایگاه های سی ان جی استان بیان داشت: در 
مدت فعالیت دولت تدبیر و امید ۵ باب جایگاه سی ان 
جی جدید وافزایش ظرفیت 4 مرکز عرضه سوخت پاک 
در استان سمنان توسط منطقه شاهرود به ثبت رسیده 
است. رجب پورادامه داد :هم اکنون 30 درصد از سوخت 
خودروهای استان سمنان به سی ان جی اختصاص یافته 
است که عالوه بر کاهش هزینه خرید سوخت از طرف 
برای  ارز  خروج  از  توجهی  قابل  جویی  صرفه  مردم، 

واردات بنزین را در پی داشته است.  وی افزود: منطقه 
شاهرودبا 41 باب جایگاه عرضه سوخت پاک در استان 
به  ان جی  کیلوگرم سی  هزار  روزانه سیصد  سمنان 
خودروهای گازسوز، سوخت عرضه می نمایند. قابل ذکر 
است که 7۵ در صد از جایگاه های عرضه سوخت سی 
ان جی در استان سمنان گواهینامه استاندارد در یافت 
کرده اند و مابقی نیز در حال بروز رسانی و رفع موارد 

گزارش شده می باشند.

ساری- خبرنگار فرصت امروز - در راستای پایداری 
مستمر جریان گاز و خدمات رسانی بی منت به مردم 
شریف استان ؛ استاندار مازندران طی متنی از مدیرعامل 
گزارش  به  کرد.  تقدیر  مازندران  استان  گاز  شرکت 
خبرنگار مازندران، در متن تقدیر "ربیع فالح جلودار" 
خطاب به "محمد اسماعیل ابراهیم زاده" آمده است: 

رشد و توسعه هر استان مدیون تالش گسترده و عمیق 
انسان هایی است که دانش ، تخصص و عـمر گرانبهای 
خود را سرمایه ای برای اعتالء سربلندی ایران اسالمی 
قرار داده اند ، بی تردید تالش برای تحقـق و تعالی این 
بخش وظیفه ای است بس خطیر که با اخالص و تعهد 
، تالش و هـمت خالصانه در پیشبرد اهداف عالیه دولت 

خدمتگزار اثرگذار خواهد بود .در ادامه این متن تقدیر 
آمده است: ضمن تشکر از مساعی حضرتعالی در پیشبرد 
اهداف دولت تدبیر و امید، بدینوسیله از اقدامات مثبت و 
ارزشمند  آن جناب در مسئولیت مدیر عامل شرکت گاز 
استان و پیگیریهای مجددانه در امر پایداری مستمر گاز 
و خدمات رسانی به مردم شریف مازندران تقدیر بعمل 

آمده و از خدای متعال توفیقات روز افزون در استمرار 
مسئولیت فوق را برایتان مسئلت می نمایم . 

شهردار اصفهان در آئین افتتاح پروژه های منطقه 13:

شهرسازی الکترونیک تا پایان سال جاری در همه مناطق شهرداری اصفهان محقق خواهد شد

بهره برداري از ۱۸۸ هزار و ششصدمین واحد مسکن روستایي استان سمنان در روستاي مغان شاهرود

رونمایی از نسخه یک نرم افزار جامع خدمات مشتركین و درآمد شركت آب و فاضالب استان مركزی

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضای سبز کرج خبر داد

پژوهشی برای كاشت درخت های مقاوم بر روی نخاله های ساختمانی در شرق كرج

افتتاح حسینیه گوزل آبادقره ومسجدروستای دامداما در استان آذربایجان غربي

تخصیص ۱۰۵ میلیارد ریال اعتبار بصورت بالعوض به بخش سی ان جی استان سمنان 

در  راستای پایداری مستمر جریان گاز ؛

استاندار مازندران از مدیرعامل شركت گاز استان تقدیر كرد

بازدید معاون وزیر نیرو در امور آب وآبفا ازمجتمع  آبرسانی به شهرستان جم
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
وفاضالب روستایی استان بوشهربه منظور بررسی روند اجرای طرح انتقال 
آب از سیراف به شهرستان جم جلسه ای  باحضور مهندس میدانی معاون 
وزیر نیرو در امور آب وآبفا ،مهندس امیریان مدیر دفتر نظارت بر طرح 
های عمرانی مناطق نفت خیز ،خانم الماسی نماینده مردم شهرستان 
های جم ،کنگان ،دیر،عسلویه درمجلس شورای اسالمی  ،مدیران صنعت 
آب ودیگرمقامات محلی  درفرمانداری شهر جم برگزارگردید. مدیر عامل 
شرکت  آبفار استان بوشهر : با زمان بندی دقیق، در حال اجرای پروژه 
آبرسانی به شهر جم هستیم. بوشهر- خبرنگار فرصت امروز:  مهندس 
مسعود نصوری مدیرعامل شرکت آب وفاضالب روستایی استان بوشهر 
دراین جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند کارپروژه  وپیشرفت های حاصله، 
خواستارتخصیص اعتبارات الزم جهت خرید تجهیزات ولوازم فنی این  
طرح شد. وی  با بیان اینکه این  پروژه در چند بخش به صورت همزمان 

در حال انجام است افزود: 6 مخزن پمپاژ تا رسیدن آب به جم احداث 
شده است و انتظار داریم طبق برنامه زمان بندی، تا پایان خرداد ماه 
۹6، خط انتقال این پروژه تکمیل گردد. وی همچنین  اضافه کرد:باتوجه 
به اینکه  اجرای پروژه خط انتقال برق تاحدودی از برنامه زمان بندی 
عقب می باشدکه اتمام برق این پروژه با تاکید برعزم جدی پیمانکارتا 
پایان خرداد ماه  می باشیم. مهندس نصوری تصریح کرد: تالش داریم 
با سرعت و دقت باال، پروژه را به اتمام برسانیم تا بتوان در کوتاه ترین 
زمان ممکن با تکمیل آب شیرین کن، آب را به جم انتقال داد. مهندس 
امیریان مدیردفترنظارت برطرح های عمرانی مناطق نفت خیز نیز اعالم 
نمود: درهفته آتی مبلغ 300میلیارد ریال جهت تسریع در روند اجرای 
پروژه پرداخت  خواهد شد. همچنین مهندس قانع معاون برنامه ریزی 
وتوسعه  شرکت مهندسی آب وفاضالب کشورضمن تاکید  برمشخص 
نمودن آغاز وپایان پروژه ها ،پیگیری جهت جذب اعتبارات الزم را امری 

ضروری دانست وگفت : درصورت  جذب اعتبارات الزم ،و تسریع در اجرا 
و بهره برداری از پروژه ، مشکل آب شرب این شهرستان  حل خواهد شد.  
مهندس میدانی معاون وزیر نیرو درامور آب وآبفا گفت :تامین آب شرب 
منطقه وظیفه ماست که درکنار اجرای پروژه های عظیم صنعت نفت وگاز 
این حق مسلم مردم را بخوبی تامین ودراختیارشان قراردهیم . وی افزود: 
باشتابی که پروژه آبرسانی به شهرستان جم  گرفته است امید می رود 
در6 ماهه اول سال ۹6 بخشی از آب شرب تامین  گردد وبه خط انتقال 
متصل شود .  وی تصریح نمود:برای تسریع در تکمیل پروژه آبرسانی جم، 
باید شبانه روزی و با چند اکیپ کار کرد و در این راستا از پیمانکاران پروژه 
انتظار داریم تا هر چه زودتر آب به مردم برسدچرا انصاف نیست که در 
منطقه ای از کشور آب شرب نباشد. وی درپایان گفت : طرحی را برای 
رفع مشکل آب سه شهرستان جم، کنگان و عسلویه طراحی و با حمایت 

وزارت نفت این طرح را عملیاتی خواهیم کرد.
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