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معاون دادستان کل کشور:

قانون حمایت از کودکان 
بی سرپرست تسهیل کننده 

فرزندخواندگی است
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تبریز - ماهان فالح: مدیرعامل س��ازمان 
آمار و فناوری اطالعات ش��هرداری تبریز 
از آغ��از ف��از نخس��ت پ��روژه تجمیع و 
اجرای س��اماندهی دکل های مخابراتی 
همگون با معماری و منظر ش��هری خبر 

داد. ب��ه گ��زارش خبرنگار ما در تبریز، احمد فیضی  با اش��اره به 
مصوبه ش��ورای اسالمی شهر و تاکید ش��هردار کالنشهر تبریز، از 
اجرای پروژه س��اماندهی و تجمیع دکل های BTS توس��ط این 
س��ازمان خبر داد. فیضی افزود: با اجرای این پروژه، س��ازمان به 
اهدافی مش��خص دس��ت خواهد یافت که اصالح س��یما و منظر 
ش��هری با ایجاد و س��ازه های زیباسازی ش��ده متناسب با بافت 
های پیرامونی برای س��ایت های مخابرات��ی، کاهش تعداد دکل 
های BTS در س��طح ش��هر و جمع آوری دکل های مس��تقر در 
فضاهای مس��کونی، آموزشی، بهداش��تی و پیش بینی کاربریهای 
متناس��ب با اس��تقرار س��ایت های مخابراتی در ط��رح تفضیلی 
ش��هر از مه��م ترین اینهاس��ت. وی گف��ت: تأمین ش��رایط الزم 
برای بهبود ش��بکه ه��ای ارتباطات مخابراتی، بررس��ی وضعیت 

موجود اس��تقرار س��ایت ه��ای مخابراتی و اتخ��اذ تصمیم..

اهواز -  خبرنگار فرصت امروز - ش��هردار 
اه��واز ب��ه هم��راه معاونی��ن و مدی��ران 
ش��هرداری در مراس��م پاسداشت هفته 
همگان��ی  کاری  نه��ال  و  درخت��کاری 

ش��رکت ک��رد. در ابت��دای ای��ن مراس��م 
سیدخلف موسوی با تس��لیت ایام فاطمیه از مشارکت شهروندان 
در توس��عه ی فضای س��بز قدردانی کرد و گفت: بسیار خوشحالم 
که دوس��تداران محیط زیس��ت در موضوع مهم توسعه ی فضای 
س��بز مش��ارکت جدی دارند و قطعاً مشارکت این مردم فهیم و با 
فرهنگ در حفظ محیط زیس��ت، خجس��ته و مبارک اس��ت. وی 
س��پس به معضل ریزگردها اش��اره کرد و اظهار داشت: همه ی ما 
در خوزس��تان و اهواز از ریزگردها و عوارض آن در رنج هس��تیم 
اما نباید ب��ا طبیعت قهر کنیم. قهر کردن با طبیعت دردی را دوا 
نمی کند. خداوند طبیعت را برای ما انسان ها آفریده و ما موظف 
ب��ه حفظ و نگهداری از آن هس��تیم. پس بیایید تا قدر طبیعت را 
بدانیم وگرنه دچار اتفاقات ناخوش��ایندی خواهیم ش��د. ش��هردار 

اه��واز، بحران محیط زیس��ت را امری منطقه ای دانس��ت..

شهردار اهواز از مردم برای حفظ و 
گسترش فضای سبز دعوت کرد

دکل های مخابراتی سطح شهر 
ساماندهی می شوند
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ــتان كل كشور گفت: قانون  معاون اول دادس
ــت و بدسرپرست  حمايت از كودكان بى سرپرس
ــوراى  ــه تصويب مجلس ش ــال 92 ب كه در س
ــى و در جهت  ــى مترق ــيد، قانون ــالمى رس اس
ــوى  ــهيل فرزندخواندگى اين كودكان از س تس

خانواده ها و افراد مجرد است.
ــلمين  ــالم والمس به گزارش ايرنا، حجت االس
ــت  ــنبه در نشس ــدق روز چهارش ــد مص محم
ــى اجراى قانون حمايت از  ــرى هم انديش سراس
كودكان و نوجوانان بى سرپرست و بدسرپرست 
ــور در هتل پرديسان مشهد افزود: براساس  كش
ــى  ــواده جايگاه اساس ــى، خان ــاى دين آموزه ه
ــب و حتى  ــدام از مكات ــژه اى دارد و هيچ ك و وي
ــالم براى  ــى، به اندازه دين اس نظام هاى حقوق

جايگاه خانواده ارزش قائل نشده است.
ــالم ارزش و  ــرد: مبانى دين اس ــار ك وى اظه
ــودكان و نوجوانان در  ــراى ك ــگاه خاصى ب جاي
ــرا آنان مديريت  ــده، زي محيط خانواده قائل ش

آينده كشور را برعهده مى گيرند.
ــبت به اطفال و  ــدگاه جديد قانون نس وى دي
نوجوانان را ديدگاه پسنديده اى دانست و افزود: 
قانونگذار در قوانين، مجازات افراد زير 18 سال 
ــاوت از مجازات براى افراد  را به طور كامل متف

باالى 18 سال در نظر گرفته است.
ــت از كودكان  ــون حماي ــرد: قان ــان ك وى بي
 92 ــوب  مص ــت  بى سرپرس و  ــت  بدسرپرس
ــت و  ــكان فرزندخواندگى كودكان بدسرپرس ام
ــوى زنان مجرد با شرايط  ــت را از س بى سرپرس

خاصى فراهم كرده است.
ــور گفت: براساس  ــتان كل كش معاون دادس
ــت  ــابق حمايت از كودكان بى سرپرس قانون س
ــمول دريافت  ــت، فرزندخوانده مش و بدسرپرس
ــد اما در قانون جديد شرايطى براى  ارث نمى ش
ــا فرزندخوانده  ــتان جديد ايجاد كرده ت سرپرس

خود را تحت حمايت قرار دهند.
حجت االسالم والمسلمين مصدق اضافه كرد: 
در قانون جديد حمايت از كودكان بى سرپرست 
و بدسرپرست، تكاليفى را برعهده دادستان هاى 
ــور قرار داده تا در راستاى صيانت از حقوق  كش
ــوم در مورد كودكان  ــردم به عنوان مدعى العم م
بى سرپرست و بدسرپرست نيز وارد عمل شوند.

ــازمان ثبت احوال  ــر كل امور حقوقى س مدي
ــور نيز در اين همايش گفت: قانون حمايت  كش
ــت و بدسرپرست تنها در  از كودكان بى سرپرس
قالب تعامل نزديك دستگاه هاى اجرايى به طور 

مناسب قابل اجرا خواهد بود.

ــتگاه هاى  محمدرضا عليان افزود: اگر دس
ــتى و  ــى از جمله ثبت احوال، بهزيس اجراي
ــن قانون  ــراى صحيح اي ــترى در اج دادگس
ــت و  ــودكان بى سرپرس ــراى حمايت از ك ب
ــند، نتيجه  ــت تعامل نداشته باش بدسرپرس

الزم حاصل نمى شود.
وى بيان كرد: سازمان ثبت احوال آخرين 
مرحله از حمايت از يك كودك بى سرپرست 
ــرا كودكى كه به  ــت قرار داد زي يا بدسرپرس
ــود بايد براى  فرزندخواندگى پذيرفته مى ش

وى شناسنامه صادر شود.
ــرد: قانون حمايت از كودكان  وى اظهار ك
ــت قانون پيشرفته  بى سرپرست و بدسرپرس
ــى بخش ها  ــا در برخ ــت ام ــى اس و مطلوب

ضعف هايى نيز دارد.
ــون جديد دايره پذيرش  وى گفت: در قان
كودكان بدسرپرست و بى سرپرست از سوى 
ــترش يافته و اين زمينه براى  خانواده ها گس
ــعى  زنان مجرد و مطلقه و. . . نيز فراهم و س
ــودكان در  ــت كه حتى المقدور ك ــده اس ش

كانون خانواده بزرگ شوند.
ــا نيز در اين  ــزود: برخى ضعف ه عليان اف
قانون وجود دارد از جمله در مورد شناسنامه 
ــت قيومت  ــودك تح ــراى ك ــده ب صادر ش
ــند قيومت بايد  ــت كه با از بين رفتن س اس
شناسنامه نيز از بين برود اما اين مهم انجام 

نمى شود.
ــرد: ضعف هايى را كه بر قانون  وى بيان ك
ــت  ــودكان بى سرپرس ــت از ك ــد حماي جدي
ــوان با  ــت مى ت ــب اس ــت مترت و بدسرپرس
و  ــران  جب ــتورالعمل ها  دس و  ــنامه ها  بخش

مشكالت را حل كرد.
وى با بيان اينكه اين سازمان رابطه ديرينه 
ــتى دارد، افزود: تاكنون  و قوى با نهاد بهزيس
دو تفاهم نامه با بهزيستى در خصوص صدور 
ــت و  ــودكان بى سرپرس ــنامه براى ك شناس
ــا آنان كه  ــتى ي ــتى مراكز بهزيس بدسرپرس
ــوند، امضا  ــپرده مى ش به فرزندخواندگى س
ــك اطالعاتى  ــت.عليان افزود: بان ــده اس ش
ــازمان ثبت احوال كشور  ــببى و نسبى س س
ــازمان تالش  ــت و اين س در حال تكميل اس
ــى خانواده هاى درجه  ــرد در معرف خواهد ك
ــودك و در  ــكان ك ــه دوم، نزدي اول و درج
نهايت خانواده هايى كه مى توانند سرپرستى 
كودكان را برعهده گيرند، بهزيستى را يارى 

دهد. 

معاون دادستان كل كشور:

قانون حمايت از كودكان بى سرپرست تسهيل كننده فرزندخواندگى است
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محمدرضا رشيدى
ــادى و تجارى  ــت كه به  حيات اقتص ــتگى مرحله اى اس ورشكس
ــن جهت به  آن  ــته خاتمه مى دهد، به  اي ــركت ورشكس تاجر يا ش
مرگ اقتصادى هم گفته مى شود، چرا كه پايان عمر تاجر يا شركت 
ــت و يكى از موارد انحالل آن به شمار مى رود. اما در  ــته اس ورشكس
ــور ما قوانين متناسب و صريح و روشنى در اين  حقوق تجارت كش
ــائل  ــكال و مس زمينه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اش
ــتيم و علت آن روشن است، زيرا قانون تجارت  متناقضى روبه رو هس
ــال 1311 شمسى تصويب شده 163 ماده به  اين موضوع  كه در س
اختصاص داده است (ماده 412 تا 575) به عالوه قانون اداره تصفيه 
امور ورشكستگى مصوب 24 تيرماه 1314 نيز شامل 60 ماده است 
ــات ديگرى تصريح دارد.  ــيوه و روش و كيفي كه به  همين امر با ش
ــال  ــته از قوانين مزبور، آيين قانون اداره تصفيه هم كه در س گذش
1318 تصويب شده داراى 67 ماده است و هر كدام به  تنهايى بحث 

و گفت وگوى مفصلى را مى طلبد. 
جرائم اشخاص مرتبط با ورشكستگى

ــتگى او به  تقلب يا تقصير  ــالوه بر خود تاجر كه اگر ورشكس ع
ــخاص ديگرى نيز ممكن است در  ــد به  مجازات مى رسد، اش باش
ــته باشند و  ــتگى تاجر به  نحوى از انحا دخالت داش امر ورشكس
ــناخته شوند، به  اين جهت در قانون تجارت (ماده 551  مقصر ش
ــرح زير  قانون تجارت و مواد بعدى) براى آنها مجازات هايى به  ش

پيش بينى شده است: 
ــوءنيت  ــا يعنى با قصد و عمد كه به  آن س ــخاصى كه عالم اش
ــته تمامى اموال يا قسمتى  ــود به  نفع تاجر ورشكس گفته مى ش
ــا غيرمنقول از بين ببرند يا  ــى او را اعم از اموال منقول ي از داراي
ــته به   نزد خود نگهدارى كرده يا مخفى كنند به مجازات ورشكس

تقلب محكوم مى شوند. 
2 - اشخاصى كه به  قصد تقلب به  اسم خود يا به  اسم ديگرى 
ــدرج در ماده 467  ــند من ــته در روى س طلبى كه واقعيت نداش

قانون تجارت واقعى قلمداد كرده و ملتزم شده باشند. 
ــخاصى كه به  اسم ديگرى يا اسمى كه واقعيت نداشته  3 - اش
ــد تجارت كرده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود  و موهوم باش
كرده يا قسمتى از دارايى خود را مخفى كرده يا به طور ساختگى 
و انجام معامالت صورى از بين برده باشند، به  مجازات ورشكسته 
به  تقلب يعنى از يك الى پنج سال حبس محكوم خواهند شد. 

ــتگان ورشكسته هرگاه بدون مشاركت و دخالت  4 - اقوام و بس
ــا مخفى كرده يا نزد خود نگهدارى  ــوال وى را از بين برده ي او ام

كنند به  مجازات سرقت محكوم خواهند شد. 
اقسام ورشكستگى:
ورشكستگى عادى

در مواقعى كه تاجر به طور عادى و معمولى به  تجارت مشغول 
ــل غيرمترقبه  و غيرقابل  ــطه حوادث و عوام بوده، ليكن به  واس
ــى مانند جنگ، بحران هاى اقتصادى، كاهش ارز، تمام يا  پيش بين
ــرمايه وى از بين برود و او هيچگونه عملى بر  بخش عظيمى از س
ــد و مرتكب خطا و  خالف قوانين و عرف تجارت انجام نداده باش
ــده باشد و به  داليل موجه و قابل قبول از  تقلب و تقصير هم نش
پرداخت بدهى خود عاجز شود. در چنين صورتى برابر قوانين به  
وضعيت دارايى او رسيدگى مى شود، ليكن داراى مجازاتى نيست. 

به  اين نوع ورشكستگى، ورشكستگى عادى گفته مى شود.
ورشكستگى به  تقصير

ــت كه  ــامحه و اقداماتى اس ــطه خطا و مس در حقيقت به  واس
ــود و درباره  ــلم مى ش ــر تاجر محرز و مس ــا تقصي ــه آنه در نتيج
ــتگى به  تقصير ماده 541 قانون تجارت مواردى را بيان  ورشكس
ــته  كرده كه با توجه به  آن و مواد بعدى مى توان تاجر را ورشكس

به  تقصير دانست: 
در صورتى كه اعالم شود مخارج تاجر اعم از شخصى يا مخارج 
ــتر بوده،  خانه وى در مواردى عادى و معمولى از عايدى وى بيش
ــه تاجر بدون رعايت و در نظر گرفتن درآمد خود  ــه  اين معنا ك ب

مبادرت به  ولخرجى كرده باشد. 
ــود كه تاجر مبالغ هنگفتى از سرمايه خود را  چنانچه معلوم ش
ــورى كرده كه واهى بوده و نفع وى فقط منوط به  امور  صرف ام
اتفاقى است، چنين معامله اى در عرف تجارت موهوم ناميده شده 

و عقاليى و منطقى نيست. 
3 - هرگاه تاجر به  منظور به  تاخير انداختن ورشكستگى خود 
ــتر از قيمت روز خريدارى كند يا اينكه اموالى را  اجناسى را بيش

به  كمتر از قيمت روز بفروشد. 
4 - در صورتى كه به  قصد تاخير انداختن ورشكستگى خود از 
طريق صدور برات يا استقراض تحصيل وجهى كند، به طورى كه 

در عرف تجارت دور از صرفه باشد. 
ــف يكى از طلبكارها را بر  ــى كه پس از تاريخ توق 5 - در صورت

سايرين مقدم دانسته و طلب او را پرداخت كرده باشد. 
ــى  ــاب ديگرى بدون اينكه عوض يا جنس 6 - چنانچه به  حس
دريافت داشته، تعهداتى كرده باشد كه با توجه به  وضعيت مالى 

او فوق العاده باشد.
ــده، ولى  7  - در صورتى كه عمليات بازرگانى او دچار توقف ش
در ظرف سه روز از تاريخ وقفه اى كه در پرداخت ديون و تعهدات 
وى به  عمل آمده، توقف خود را به  همراه حساب دارايى و اموال 

به  دفتر دادگاه نداده باشد.
مجازات تاجر ورشكسته

ــده باشد،  ــت ش به  تاجرى كه با توجه به  موارد مزبور ورشكس
ورشكسته به  تقصير مى گويند و براى تاجر ورشكسته به  تقصير 
ــش ماه تا سه سال  ــت كه بين ش قانون مجازاتى تعيين كرده اس
ــارت مى گويد،  ــاده 543 قانون تج ــت. همچنان كه م حبس اس
ــوب و مجازات آن از شش  ــتگى به  تقصير جنحه محس ورشكس
ــت. الزم به  ذكر است كه در  ــال حبس تأديبى اس ــه س ماه تا س
حال حاضر مجازات جنحه اى وجود ندارد، زيرا در سنوات گذشته 

مجازات ها تقسيم شده بود به : 
خالف، جنحه،  جنايت

ليكن در حال حاضر اين تقسيم بندى منسوخ است و مجازات ها 
در قوانين مجازات اسالمى به  شرح زير تقسيم شده است: 
حدود،  قصاص،  ديات،  تعزيرات،  مجازات هاى بازدارنده

ــالمى تمامى حبس ها  ــر قانون مجازات اس ــه  اين ترتيب براب ب
ــى و خالفى يا جنايى  ــس جنحه اى و تاديب ــت و حب تعزيرى اس
ــود و مجازات ورشكسته به  تقصير برابر ماده 671  اعمال نمى ش

قانون تعزيرات از شش ماه تا دو سال حبس است. 
ــا توجه به  اينكه قانون تعزيرات مصوب دوم خردادماه 1375  ب

است و مجازات آن از مجازات مندرج در ماده 543 قانون تجارت 
ــد كه دادگاه ها بايد آن را اعمال  ــت، به  نظر مى رس خفيف تر اس

كنند.
رسيدگى به  جرم تاجر ورشكسته

به  تقصير
ــتگى به  تقصير جرم است، رسيدگى  با توجه به  اينكه ورشكس
ــت، همان طورى  ــاى كيفرى اس ــت دادگاه ه ــه  آن در صالحي ب
ــه  جرم فوق  ــيدگى ب ــه ماده 544 قانون تجارت مى گويد رس ك
ــك از طلبكارها يا تعقيب  ــب تقاضاى مدير تصفيه يا هر ي برحس

مدعى العموم در محكمه جنحه به عمل مى آيد. 
برابر ماده مزبور رسيدگى به  جرم تاجر ورشكسته به  تقصير با 

تقاضاى افراد مشروحه زير به عمل مى آيد: 
ــب اكثريت  ــت يا تصوي ــام تاجر اس ــه كه قائم مق ــر تصفي مدي

طلبكاران حاضر.
 - بنا به  درخواست هر يك از طلبكارها كه ذينفع هستند.

ــه نماينده عموم مردم  ــتان) ك  - با تعقيب مدعى العموم (دادس
است و به  موجب قانون در جرائم عمومى و در مواردى كه قانون 

تصريح كرده است، حق تعقيب مجرمين را دارد. 
ــيدگى به  جرم مزبور در دادگاه هاى جنحه انجام مى گيرد.  رس
ــر دادگاه هاى جنحه نيز  ــت كه در حال حاض الزم به  توضيح اس
وجود ندارد زيرا قبل از انقالب دادگاه هاى كيفرى به  ترتيب زير 

تقسيم شده بود: 
 - دادگاه خالف
 - دادگاه جنحه

 - دادگاه هاى جنايى
ــال 1368  ــى كيفرى س ــب قوانين آيين دادرس ــن به  موج ليك
ــيدگى به  كليه امور كيفرى در  ــد و رس دادگاه هاى مزبور منحل ش
ــرار گرفت، اما به  موجب  ــت دادگاه هاى كيفرى يك و دو ق صالحي
ــكيل دادگاه هاى عمومى و انقالب، دادگاه هاى عمومى به   قانون تش

اين موضوع رسيدگى مى كنند. 

ورشكستگى يا مرگ اقتصادى
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مدیر مخابرات منطقه گلستان در جلسه ارزیابی عملکرد 
مخابرات استان: 

تغییر تکنولوژیهای مخابرات در راستای ارائه 
خدمات نو و به روز به مشتریان اجرا می شود

گرگان-  خبرنگار فرصت امروز - جلسه ارزیابی عملکرد دهه ماهه 
مخابرات منطقه گلستان برگزار شد.در این جلسه که با حضور معاون 
، مدیران و روسای ادارات ستادی و تابعه مخابرات گلستان برگزار شد 
بررسی شد.مهندس  اول سال 95  عمکلرد مخابرات در دهه ماهه 
غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به چالش 
های مخابرات درسال 95 گفت: علی رغم مشکالت بسیار و عدم 
نقدینگی مناسب اقدامات زیادی صورت گرفته که در سالهای اخیر 
کم نظیر بوده است.وی گفت: اجرای پروژه FTTHکه درسال 95 
آغاز شده و موجب تامین زیرساخت ماندگار برای استان خواهد بود از 
پروژه هایی که باهمت کارشناسان در سطح استان بر اساس تکالیف 
محوله از سوی شرکت مخابرات ایران عملیاتی گردیده است.ظرفیت 
سازی 20هزار پورت در شهرستانها گرگان و گنبد حاصل اجرای این 
پروژه بوده که در بقیه شهرستانها نیز درسال 96 به اتمام خواهد رسید.

همچنین اجرای فاز 7 ارتباطات سیار با تکیه بر توانمندی پرسنل 
استان و صرفه جویی چشمگیر به لحاظ تامین منابع مالی از دیگر 
اقداماتی بوده است  که قطعا اتمام آن تا پایان سال موجب رضایتمندی 
مشترکان تلفن همراه اول در استان خواهد بود. وی حاصل این اقدام 
را تجهیز همه شهرها به فناوری 3Gو تمامی شهرستانها و نقاط مهم 
استان به فناوری 4G دانست .مدیر مخابرات منطقه گلستان اهداف 
تغییر تکنولوژی توسط مخابرات را ارائه خدمات نو و به روز به مشتریان 
مخابرات  مشتریان  که  محصوالتی  و  سرویسهای  افزود:  و  دانست 
متقاضی می باشند دیگر برروی زیرساختهای قدیمی قابل ارائه نیست 
و پهنای باند کنونی نمی تواند پاسخگو باشد.وی از توسعه شبکه های 
مخابراتی بر بستر دیتا نام برد و گفت: سرمایه گذاریهای انجام شده در 
سال 95 در حوزه دیتا بسیار زیاد بوده و خدمات مفید و ارزشمندی 
به مشتریان در این راستا ارائه می شود.مهندس غالمعلی شهمرادی 
به افزایش فروش ADSL و کاهش ال وصولی را از تکالیف مدیران 
وروسای شهرستانها تا پایان سال اشاره کرد و گفت : در مدت باقیمانده 
تا پایان سال تالش بیشتری نموده تا اهداف در نظر گرفته شده محقق 
گردد.در پایان این جلسه و پس از بررسی های بعمل آمده مخابرات 
مراوه تپه به ریاست رجبعلی خطیبی ، مخابرات کالله به ریاست 
عباسعلی خسروی و مخابرات گرگان به مدیریت احمد رضا کبیرحائز 
رتبه های اول تا سوم در ارائه عملکرد  شده و مورد تقدیر قرار گرفته اند 
.همچنین مخابراتهای برتر در افزایش فروش ADSL نسبت به شش 
ماهه اول سال 95 مخابرات کردکوی به ریاست غالمرضا هزارجریبی ، 
گرگان  به مدیریت احمد رضا کبیر و بندرترکمن به ریاست عبدالصمد 
تواضعی بوده اند که از آنان نیز به لحاظ فعالیتهای انجام شده تقدیر 
بعمل آمد .اداره مخابرات شهرستان مینودشت به ریاست محمد حسن 
قزلسفلو نیز به لحاظ حضور مستمر ، نظارت و کنترل همه جانبه به 

عنوان مخابرات برتر معرفی و مورد قدردانی قرار گرفت.

برپایی نمایشگاه فرش،گلیم و صنایع 
دستی گلستان در سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور
گرگان -  خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی گلستان از برپایی نمایشگاه فرش، گلیم و صنایع دستی  این 
استان با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی 
خبر داد.به گزارش روابط عومی شرکت شهرکهای صنعتی گلستان، 
حجت اله خلیل زاده اظهار داشت: این نمایشگاه به همت خوشه فرش 
دستباف استان گلستان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
دایر شد.وی گفت:  بر اساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان میزان تولید  فرش دستبافت )انواع قالی، قالیچه، گبه، تابلو 
فرش، فرش های بزرگ پارچه و صادراتی(( تقریبا 30 هزار متر مربع 
در سال است.وی افزود: فراوانی مناسب بافندگان و واحدهای تولیدی 
فرش دستبافت در استان، وجود بیش از 250 شرکت تعاونی فرش 
دستباف، وجود ظرفیت های مناسب نظیر تولیدد فرش ترکمنی و 
فرش ابریشم منحصر به فرد و  تنوع طرح و رنگ  )فرش ترکمنی، 
گلیم، جاجیم، گبه و طرح های خاص ( از جمله نقاط قوت و فرصت 
شهرکهای  شرکت  است.مدیرعامل  استان  دستبافت  فرش  های 
صنعتی گلستان یادآور شد: از مجموع آمار فعاالن بخش قالیبافی 
در این استان، حدود 3۱۱ هزار نفر دارای کارت شناسایی قالیبافی 
بوده است.به گفته وی تمرکز بیشتر واحدهای فعال در هنر صنعت 
فرش استان در شهرهای گنبدکاووس، بندرترکمن، آق¬قال و کالله 
است که در این میان گنبدکاووس با داشتن 300 درصد سهم تولید 

دستبافت¬های استان، بیشترین سهم را دارد.
مدیر کل اداره استاندارد آذربایجان غربی:

در آزمون نازل جایگاه های عرضه سوخت مایع 
با ۱۱ هزار و ۸00 مورد  با ۳0۳درصد پوشش 
برنامه در کشور رتبه اول را به دست آوردیم

منصور  جوان-  ارومیه-پریا 
فرصت  با  گفت وگو  در  جالیر 
به  اشاره  با  ارومیه،  در  امروز 
تعداد  صدور  شدن  برابر   6/۱
 ۱۱ در  صادراتی  گواهی های 
در  داشت:  اظهار  گذشته،  ماه 
صدور  انطباق،  ارزیابی  بحث 
پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری تشریح کاال و خدمات ۱57 
مورد، تمدید پروانه کاربرد عالمت استاندارد 237 مورد، اظهارنامه های 
صادراتی 745 مورد با 99درصد پوشش برنامه و بازرسی از واحدهای 
از  فنی  بازرسی  که  بوده  مورد  دوهزارو3۸  پوشش  تحت  تولیدی 
واحدهای تولیدی درسطح استان و توسط اداره کل انجام گرفته است.  
وی تعداد تاسیسات گازپرکنی را ۱20 مورد عنوان کرد و افزود: اداره 
برای  کل استاندارد استان 3 مورد پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
ارائه می دهند صادر کرده است.  خدماتی که تاسیسات گازپرکنی 
استان  در  خدماتی  واحدهای  از  مورد   470 از  بازرسی  به  جالیر 
اشاره و گفت: این بازرسی ها بیشتر از واحدهای خدماتی آسانسور، 
سردخانه های مواد خوراکی، شهربازی ها و زمین های بازی بوده است.  
وی بازرسی فنی انرژی از صنایع انرژی را 5-95 اعالم کرد و افزود: 
استاندارد  مشمول  فرآیند  در 32  که  بوده  صنایعی  انرژی  صنایع 
اجباری هستند و واحدهای مربوطه باید گواهی نامه های الزم را اخذ 
نمایند و با استانداردهای ملی مربوطه مطابقت داشته باشند. جالیر 
با اشاره به اجباری شدن بحث اجرای استاندارد ۱6000 و بازرسی 
موتورخانه های دستگاه های دولتی درسال جاری خاطرنشان کرد: در 
ماه گذشته دو شرکت بازرسی از سوی سازمان استاندارد در این مورد 
تایید صالحیت شد و به تمامی دستگاههای دولتی معرفی شدند تا 
موتورخانه های دستگاه های دولتی براساس استاندارد۱6000 توسط 
شرکت های بازرسی مورد بازرسی قراربگیرند تا به استانداردهای الزم 

در بحث مصرف انرژی و الودگی برسند. 

نخستین جلسه کارگروه توسعه فن آوری 
و ارتقا پذیری به میزبانی شرکت شهرکهای 

صنعتی استان مرکزی برگزار شد
اراک -  خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی شرکت 
شهرکهای صنعتی استان مرکزی اولین جلسه کارگروه توسعه فن 
آوری و ارتقاء رقابت پذیری استان مرکزی با حضور جمعی از نخبگان، 
اساتید دانشگاه، صنعتگران و نماینده سازمان صنعت و معدن و تجارت 
استان و نماینده انجمن مشاورین مدیریت به ریاست معاون صنایع 
استان مرکزی در محل مرکز  کوچک شرکت شهرکهای صنعتی 
خدمات فن آوری و کسب وکار استان برگزار گردید. ذوالفقاری معاون 
این  در  مرکزی  استان  کوچک شرکت شهرکهای صنعتی  صنایع 
جلسه ضمن معارفه اعضا به ارائه برنامه ها و اهداف تشکیل کارگروه 
ها به تشریع دستورالعمل مبادله و ارتقای فن آوری و توسعه خدمات 
نرم افزاری و مشاوره ای در مراکز خدمات فن آوری و کسب و کار 
پرداخت. وي افزود: این کارگروه با هدف اجرای هرچه هدفمندتر 
برنامه های حمایتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران 
و شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی بویژه در بخش توسعه و 
ارتقاء فن آوری واحدهای صنعتی کوچک و متوسط همچنین توسعه 
خدمات فن آوری و کسب وکار با تکیه بر توان مشاورین مستقر در 
مرکز خدمات فن آوری و کسب وکار استان تشکیل و حفظ و پایدار 
سازی واحدهای صنعتی با تکیه بر افزایش توان رقابتی واحدهای 

صنعتی کوچک و متوسط را دنبال می نماید.

نفرات برتر مسابقات حفظ قرآن کریم 
بانک مهر اقتصاد معرفی  شدند

خبرنگارفرصت  بوشهر- 
قرآن  مسابقات حفظ   : امروز 
کریم  ویژه کارکنان، همسران 
اقتصاد  مهر  بانک  فرزندان  و 
برای نخستین بار در کشور به 
برگزار  بوشهر  استان  میزبانی 

شد. به گزارش رابط عمومی بانک مهر اقتصاد اولین دوره  مسابقات 
حفظ قرآن کریم  ویژه کارکنان، همسران و فرزندان بانک مهر اقتصاد 
منطقه جنوب کشور به میزبانی استان بوشهر برگزار شد. مهدی 
قاسمی رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد استان بوشهر  در 
حاشیه این مسابقات ضمن خوش آمدگویی به شرکت کنندگان و 
با بیان این که باید قرآن را در تمام مراحل زندگی سرلوحه کار خود 
قرار دهیم، افزود:قرآن کریم کتابی بی بدیل در میان میلیارد ها کتاب 
موجود در جهان است زیرا این کتاب کالم الهی است و باید تالش 
کنیم شناخت و اشنایی ما با این کتاب تنها در حد ظواهر باقی نماند و 
از معنویات آن به بهترین شکل ممکن بهره مند شویم قاسمی در ادامه 
با تاکید برجایگاه و نقش قرآن در زندگی انسان ها خاطر نشان کرد: در 
تالش هستیم تا با برگزاری این قبیل مسابقات و همایش ها ، با ایجاد 
فضایی معنوی و قرآنی ، اصول قرآنی را در بین کارکنان  نهادینه کنیم. 
عبدالرحیم دشمن زیاری جانشین  اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد 
استان بوشهرهمچنین ضمن تشکر از داوران و شرکت کنندگان و 
عوامل برگزار کننده  این دوره از مسابقات ،به نقش قرآن در زندگی 
انسان ها اشاره کرد وگفت: آنچه بیشتر برای ما مفید است شناخت 
معارف قرآن است که نیازمند به معرفت و عمل به این کتاب آسمانی 
دارد و همواره باید دقت کنیم که به چه میزان توانسته ایم از این 
کتاب الهی بهره مند شویم .وی بیان داشت : خیر دنیا و آخرت ما در 
قرآن است و قرآن کریم کتابی برای هدایت تمامی انسان ها است .در 
پایان این دوره از مسابقات نفرات اول و دوم از بین کارکنان، همسران 
وفرزندان بانک مهر اقتصاد معرفی شدند و به ترتیب از بین کارکنان 
محمد حسین قرخ لو از استان کهکلویه و بویراحمد و حبیب نعمتی  
از استان بوشهر،از بین همسران  محبوبه جاوید از استان فارس و 
فهیمه بنی تمیم  از استان خوزستان و همچنین از بین فرزندان  
زهرا بنی تمیم  از استان خوزستان و امیر حسین  قنبری از استان 
فارس به ترتیب مقام اول و دوم این دوره مسابقات را کسب و از آنها 

تقدیر بعمل آمد .

برگزاری همایش آشنایی با مفاهیم اولیه 
ترابردپذیری اپراتورها در مخابرات منطقه گیالن

در  نوبری-  مهناز  رشت- 
حضور  با  که  همایش  این 
منطقه  مخابرات  مدیر 
مدیران  از  جمعی  و  گیالن 
نمایندگان  و   کارشناسان  و 
و  روستایی    ICT دفاتر 

پیشخوان دولت و نماینده شرکت ارتباطات سیار )اپراتور همراه اول( 
برگزار گردید، به تبادل نظر و گفتگو راجع به مفهوم ترابرد پذیری 
 Mobile Number پرداخته شد. ترابردپذیری شماره تلفن همراه
Portability   فرایندی است که طی آن مشتری یک اپراتور با 
تمایل خود میتواند اپراتور خود را بصورت آزادانه و با حفظ شماره 
تغییر دهد. به عبارتی دیگر از اپراتورهای فعلی خود انصراف دهد و به 
عضویت یک اپراتور دیگر با حفظ شماره خود در بیاید. آقای مهندس 
رسول آموئی مدیر جدید مخابرات منطقه گیالن ضمن خوشامد 
گویی به نمایندگان دفاتر  و تشریح هدف رگوالتوری در خصوص 
اجرای پروژه ترابرد در میان اپراتورها اظهار داشت:  ترابردپذیری در 
کل به نفع مشتری است و هدف این پروژه کسب رضایت مشتریان 
است چون سرمایه شرکت از طریق مشتریان تأمین میشود. وی افزود: 
ِعرق و عالقه من به مخابرات غیرقابل وصف است و از همه شما 
تقاضا دارم مسئولیت هرکاری را که به عهده گرفته اید به نحواحسن 
انجام دهید. بنده هم به نوبه خود سعی می کنم مسئولیتی که به 
عنوان مدیر مخابرات منطقه گیالن، بر عهده من گذاشته شده است 
را به نحو احسن انجام دهم. پیشنهاد ما اصالح فرآیند و روند کار 
از طریق شما و پیگیری های الزم از طرف ما خواهد بود. در ادامه  
مهندس غفار حسینی معاونت مالی و مشاور مدیر در امور کسب و 
کار مخابرات منطقه گیالن، اذعان داشت که ذات وجودی ما متصل 
به وجود مشتری است. در این راستا ما موفق شدیم تکنولوژی نسل 
سوم تلفن همراه را در سطح استان به مشتریان عرضه کنیم. ان شاهلل 
تا چند روز آینده با ورود به نسل )4G( و  5/4 وارد فضای جدیدی 
از تکنولوژی شویم. در بحث ترابردی تلفن های همراه اول در استان 
گیالن، در حال حاضر خروجی های ما مناسب نیست و باید تالش 
کنیم تا به نقطه ایده آل برسیم.  خانم مهندس زیبا کالم نماینده 
شرکت ارتباطات سیار و رئیس اداره توسعه خدمات ترابرد پذیری 
اپراتور همراه اول؛ به عنوان مهمان ویژه این همایش اظهار داشتند: ما 
در ترابرد پذیری اندیشه مان این بود که مشترکین اپراتور تلفن همراه 
به سوی سایر اپراتورها مانند ایرانسل و رایتل مهاجرت کنند ولی در 
نتیجه اینگونه نشد و حتی در این فرایند، سهم بیشتر ترابرد پذیری، 

نصیب اپراتور همراه اول گردید. 
با حضور مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری و فرماندار 

شهرستان بوئین زهرا
بازدید از عرصه های بیابانی نهالکاری 

شده در سطح ۱۳00 هکتار
:با  روابط عمومی  گزارش  به  امروز -  قزوین-  خبرنگار فرصت 
توجه به گسترش روز افزون پدیده بیابانزایی در شهرستان بوئین زهرا 
و اهمیت مقابله با آن، بازدید میدانی ازپروژه های در دست اقدام عرصه 
های نهالکاری شده بیابانزدایی به وسعت ۱300 هکتار در اراضی بیابانی 
خان آباد ، موسی لو کهنه و ساری قمیش  با حضور ریاست محترم 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوئین زهرا آقای کیا حیرتی 
و فرماندار محترم شهرستان بوئین زهرا انجام پذیرفت. تأمین اعتبار این 
پروژه از سفر ریاست جمهوری محترم جناب آقای روحانی بوده است که 
از ۱300 هکتار، تاکنون 600   هکتار آن با مشارکت  بسیج سازندگی 
استان قروین در حال اجرا می باشد. در این بازدید آقای فرماندار جناب 
آقای قاسمی به اهمیت موضوع جهت مقابله با ریزگردها، تسریع در 
امر پروژه و همچنین اقدام به موقع جهت قرق عرصه و مقابله با چرای 

غیرمجاز به خصوص احشام شتر نکاتی را بیان داشتند.   
فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه:

رهایی کودک ۱2 ساله از چنگ آدم_ربا 
ساری-  خبرنگار فرصت امروز - به گزارش خبرنگار مازندران 
فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه از رهایی کودک ۱2 ساله که به 
دلیل اختالفات مالی طعمه فردی آدم ربا در این شهرستان شده 
بود،خبر داد . سرهنگ"شعبان محمدپور" در تشریح این خبر گفت: 
در اعالم یکی از شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱0 مبنی بر 
ربوده شدن فرزند ۱2 ساله وی توسط فردی که با وی اختالف مالی 
داشته است ، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان 
قرار گرفت .فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه،افزود: متهم پس از 
ربودن کودک ربوده در مسیر مدرسه وی را به مکانی نامعلوم انتقال 
داده بود ، که با اقدامات اطالعاتی و پلیسی محل اختفای وی شناسایی 
شد .سرهنگ خلیلی در ادامه اظهار داشت: در عملیاتی غافلگیرانه 
متهم توسط ماموران دستگیر و کودک ربوده شده صحیح و سالم 
از چنگ وی آزاد شد .متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی 

معرفی و موضوع در دست بررسی است.

گردهمائي مدیران و کارکنان حراست هاي 
استان مرکزی در راه آهن اراک

اراک-  خبرنگار فرصت امروز - گردهمائي مدیران و کارکنان 
حراست هاي ادارات کل استان مرکزي در راه آهن اراک برگزار شد.در 
این مراسم که به مناسبت ایام فاطمیه در مسجد انصار راه آهن اراک 
برگزار شد حجت االسالم الهي نیا مدرس حوزه و کارشناس فرهنگي 
به ایراد سخنراني پرداخت. الهي نیا با شاره به حدیثي از حضرت 
زهرا سالم اهلل علیها گفت:ایشان در حدیثي گهربار مي فرمایند: ُحبَِّب 
إلَیَّ من ُدنیاُکم ثاَلٌث : تاِلَوُة ِکتاِب اهللهّ ِ و النََّظُر في َوجِه َرسوِل اهللهّ ِ 
؛یعني از دنیای شما محبهّت سه چیز در دل  و اإلنفاُق في َسبیِل اهللهّ
من نهاده شد : تالوت قرآن ، نظر به چهره پیامبر خدا و انفاق در راه 
خدا".همچنین در این مراسم مداح اهلبیت به قرائت زیارت عاشورا و 

روضه خواني پرداخت.

اخبار اخبار

اهواز -  خبرنگار فرصت امروز - شهردار اهواز به 
همراه معاونین و مدیران شهرداری در مراسم پاسداشت 
هفته درختکاری و نهال کاری همگانی شرکت کرد. در 
ایام  تسلیت  با  موسوی  مراسم سیدخلف  این  ابتدای 
فاطمیه از مشارکت شهروندان در توسعه ی فضای سبز 
قدردانی کرد و گفت: بسیار خوشحالم که دوستداران 
محیط زیست در موضوع مهم توسعه ی فضای سبز 
مشارکت جدی دارند و قطعاً مشارکت این مردم فهیم 
و با فرهنگ در حفظ محیط زیست، خجسته و مبارک 
است. وی سپس به معضل ریزگردها اشاره کرد و اظهار 
داشت: همه ی ما در خوزستان و اهواز از ریزگردها و 
عوارض آن در رنج هستیم اما نباید با طبیعت قهر کنیم. 
قهر کردن با طبیعت دردی را دوا نمی کند. خداوند 
طبیعت را برای ما انسان ها آفریده و ما موظف به حفظ 
و نگهداری از آن هستیم. پس بیایید تا قدر طبیعت 
را بدانیم وگرنه دچار اتفاقات ناخوشایندی خواهیم شد. 
شهردار اهواز، بحران محیط زیست را امری منطقه ای 
دانست و گفت: این مساله صرفاً مختص ایران نیست 
و همانگونه که رییس جمهور گفتند محصول اقدامات 
منطقه ای است. سدسازی ترکیه روی رودخانه های 
دجله و فرات،) و همچنین برخی سدسازی های داخلی( 
اقدامات رژیم بعث در خشک کردن هورالعظیم، عدم 
ثبات سیاسی در عراق جهت توجه به موضوعات محیط 
زیستی، بی توجهی دولتهای منطقه، ناهماهنگی های 

داخلی و خارجی و خشکسالی های متعدد از جمله ی 
این عوامل هستند. وی با اشاره به آمارهای موجود حدود 
65درصد از ریزگردها را ناشی از عوامل خارجی و حدود 
35 درصد را عامل داخلی ریزگردها را ذکر کرد. موسوی 
با بیان اینکه تنها راه مقابله با ریزگردهای داخلی توجه 
به طبیعت است، خاطر نشان کرد: همه ی ما باید در 
این موضوع احساس وظیفه کنیم. شهرداری و ارگانهای 
محلی به تنهایی و بدون مشارکت مردم قادر به مقابله با  

بحران های محیط زیستی نیستند همانگونه که رییس 
و  زیست  بحرانهای محیط  در جریان  گفتند  جمهور 
ریزگردها مردم و دولت باید در کنار هم باشند. شهردار 
اهواز به پیام مقام معظم رهبری در جریان بحران اخیر 
محیط زیست اشاره کرد و گفت: فرمایشات امام خامنه 
ای در خصوص بحران، تقویت روحیه مردم و اهتمام 
درستی  به  ایشان  داشت.  پی  در  را  مسوولین  بیشتر 
فرمودند که به جای اینکه بخواهیم تقصیرها را گردن 

گذشتگان بیاندازیم همگان باید در جهت رفع مشکل 
بکوشند. موسوی یکی از راهکارهای موثرمبارزه با اثرات 
زیان بار ریزگردها را توسعه ی فضای سبز و درختکاری 
خواند و گفت: حفظ توسعه ی فضای سبز کالنشهر اهواز 
از اقدامات ضروری در این راستاست. درخت باید جزو 
الینفک زندگی ما خوزستانیها شود و خود را مقید به 
نهال کاری بدانیم. این خود نوعی همزیستی مسالمت 
به  ارائه آماری  با  اهواز  با طبیعت است. شهردار  آمیز 
وضعیت موجود فضای سبز اهواز اشاره کرد و گفت: در 
اهواز ما حدود ۱500 هکتار فضای سبز و درخت داریم 
و از 7200 هکتار فضای سبز پیش بینی شده طرح 
کمربند سبز اهواز ) که طبق توافق باید همه ی ارگانها 
در احداث آن مشارکت داشته باشند( صرفاٌ شهرداری 
اهواز به تعهد خود عمل کرده و  ۸00 هکتار را در اطراف 
اهواز احداث کرده است که بدون احتساب کمربند سبز 
سرانه فضای سبز برای هر شهروند 5/۱3 مترمربع و با 
احتساب کمربند سبز 5/۱9 مترمربع سرانه فضای سبز 
شهر اهواز است. وی این سرانه را ناکافی دانست و گفت: 
طبق استانداردها در شهرهای صنعتی باید حداقل 25 
مترمربع برای هر نفر سرانه فضای سبز داشته باشیم. 
لذا مردم اهواز باید تکمیل کمربند سبز را از مسئولین 
مطالبه کنند. همچنین در ادامه ی این مراسم شهردار 
اهواز همگام با سایر شهروندان حاضر، با کاشتن نهال در 

این برنامه مشارکت کرد.

تبریز - ماهان فالح: مدیرعامل سازمان 
تبریز  شهرداری  اطالعات  فناوری  و  آمار 
از آغاز فاز نخست پروژه تجمیع و اجرای 
ساماندهی دکل های مخابراتی همگون با 
معماری و منظر شهری خبر داد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، احمد فیضی  با اشاره به 
مصوبه شورای اسالمی شهر و تاکید شهردار 
کالنشهر تبریز، از اجرای پروژه ساماندهی 
این  توسط   BTS های  دکل  تجمیع  و 
اجرای  با  افزود:  فیضی  داد.  خبر  سازمان 
مشخص  اهدافی  به  سازمان  پروژه،  این 

دست خواهد یافت که اصالح سیما و منظر 
شهری با ایجاد و سازه های زیباسازی شده 
متناسب با بافت های پیرامونی برای سایت 
های  دکل  تعداد  کاهش  مخابراتی،  های 
BTS در سطح شهر و جمع آوری دکل 
های مستقر در فضاهای مسکونی، آموزشی، 
بهداشتی و پیش بینی کاربریهای متناسب 
استقرار سایت های مخابراتی در طرح  با 
تفضیلی شهر از مهم ترین اینهاست. وی 
گفت: تأمین شرایط الزم برای بهبود شبکه 
های ارتباطات مخابراتی، بررسی وضعیت 

و  مخابراتی  های  سایت  استقرار  موجود 
آتی،  های  ریزی  برنامه  و  تصمیم  اتخاذ 
نگرانی  سطح  کاهش  سوی  به  حرکت 
اعتراضات  تقلیل  و  های روانی شهروندان 
مردمی و صرفه جویی هزینه های اجرایی، 
مخابراتی  های  نگهداری سایت  عملیاتی، 
توسط  آنها  از  مشترک  استفاده  طریق  از 
 )site sharing(مخابراتی اپراتورهای 
کرد.   عنوان  پروژه  این  اهداف  دیگر  از  را 
فیضی خاطرنشان کرد: با توجه به انتخاب 
پایتخت گردشگری  به عنوان  تبریز  شهر 

کشورهای اسالمی در سال 20۱۸، سازمان 
تبریز  شهرداری  اطالعات  فناوری  و  آمار 
مصمم است تا با اجرای المان های هوشمند 
شهری و ساماندهی سایت های مخابراتی و 
ارتباطی، گام مهمی در آماده سازی شهر 
جهانی  رویداد  این  میزبانی  برای  تبریز 
بردارد. وی در خاتمه اظهار داشت: با اجرای 
این طرح، دکل های مخابراتی زیباسازی 
شده با قابلیت تجمیع چهار دکل، عالوه بر 
کاهش دکل های سطح شهر به یک سوم 
میزان فعلی، باعث بهبود منظر شهری و 

اصالح سیمای شهر شده و رضایت خاطر 
شهروندان را در پی خواهد داشت.

مقام  قائم   - امروز  فرصت  خبرنگار  کرج-  
شهردار کرج از جمع آوری نمایشگاه صنایع دستی 
خبر  کرج  الله  روز  بازار  در جنب  گردشگری  و 
داد. به گزارش خبرنگار فرصت امروز، در جلسه 
دادگو  اسالمی شهر کرج، محمود  امروز شورای 
از  اعتراض چند تن  به  نامه مربوط  رئیس شورا 
اعضای شورای شهر کرج را در مورد جمع آوری 

در جنب  و گردشگری  نمایشگاه صنایع دستی 
بازار روز الله کرج قرائت کرد. محمدرضا رضاپور 
قائم مقام شهردار کرج در پاسخ به این تذکر اظهار 
شهر  خدمات  معاون  با  که  تماسی  طی  داشت: 
گرفته شد این نمایشگاه از روز گذشته در حال 
بر اساس  افزود: شهرداری  جمع آوری است. وی 
قانون در راستای ساماندهی بازارها اقدام می کند 

و در صورتی که این نمایشگاه ها طبق روال قانونی 
باشد حتما جمع آوری می شود.  نشده  راه اندازی 
رضاپور در پاسخ به اظهارات داود وحیدی عضو 
نمایشگاه  راه اندازی  مورد  در  کرج  شهر  شورای 
سرپوشیده عرضه کاال در فردیس برخالف انتظار، 
اظهار داشت: پیگیری الزم در زمینه جمع آوری یا 

ساماندهی نمایشگاه ها انجام می شود.

قزوین ـ مسعود زارع ـ در جلسه ی ستاد ساماندهی و ارتقاء خدمات 
سفر شهرستان قزوین ویژه نوروز ۱396 سید علی موسوی فرماندار قزوین 
گفت : از نظر اقتصادی ، صنعت گردشگری یکی از پردرآمدترین ، پاکترین 
و کم هزینه ترین صنایع می باشد . لذا امروزه همه اقتصاددانان معتقدند 
که گردشگری به عنوان یک عامل تعیین کننده در اقتصاد و توسعه پایدار 
کشورها نقش بسزایی دارد . به گزارش روابط عمومی فرمانداری قزوین , سید 
علی موسوی فرماندار قزوین در جلسه جلسه ی ستاد ساماندهی و ارتقاء 
خدمات سفر شهرستان قزوین ویژه  نوروز ۱396 با اشاره به تاثیر واهمیت 
ارائه خدمات مطلوب در جلب و جذب گردشگران گفت: ستاد ساماندهی و 
ارتقاء خدمات سفر به منظور توسعه گردشگری داخلی و ایجاد هماهنگی 
و انسجام در ارائه خدمات مناسب برای رفاه حال مسافران وگردشگران و 
همچنین مدیریت یکپارچه، سیاست گذاری ، برنامه ریزی، سازماندهی و 

نظارت برانجام فعالیت های مرتبط با سفر تشکیل گردیده است. وی افزود : 
صنعت گردشگری از صنایع پردرآمد جهان است و طولی نخواهد کشید که 
درصد زیادی از اشتغال جهان را به خود اختصاص دهد. این صنعت با بخش 
های مختلف اقتصاد به طور مستقیم و غیر مستقیم در تعامل قرار دارد و با 
داشتن اثرات مثبت عمیق و متقابل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از بخش 
های حائز اهمیت و مهم به شمار می رود. ایشان در ادامه گفت : از نظر 
اقتصادی ، صنعت گردشگری یکی از پردرآمدترین ، پاکترین و کم هزینه 
ترین صنایع می باشد . لذا امروزه همه اقتصاددانان معتقدند که گردشگری 
به عنوان یک عامل تعیین کننده در اقتصاد و توسعه پایدار کشورها نقش 
بسزایی دارد . موسوی گفت : دستگاههای اجرایی عضو ستاد آمادگی کامل 
برای استقبال و میزبانی شایسته از مسافران و گردشگران در تعطیالت ایام 
عید نوروز را دارند تا در هنگام ورود حجم باالی مسافران و گردشگران به این 

شهرستان با مشکلی مواجه نشویم. فرماندار قزوین اضافه کرد: پیش بینی می 
شود به دلیل موقعیت خاص گردشگری قزوین و همچنین از آنجا که راه های 
ارتباطی 9 استان کشور از این شهرستان می گذارد  , حجم زیادی از مسافران 
وارد شهرستان  شوند که در این راستا دستگاه های عضو ستاد باید آمادگی 

کافی و الزم برای میزبانی از این مسافران و گردشگران را داشته باشند. 

مدیرعامل سازمان آمار و فناوری اطالعات شهرداری تبریز:

دکلهایمخابراتیسطحشهرساماندهیمیشوند

قائم مقام شهردار کرج:

نمایشگاهصنایعدستیوگردشگریدرکرججمعآوریمیشود

موسوی فرماندار قزوین :

اقتصادگردشگریپردرآمدترینوکمهزینهتریناقتصاداست

در مراسم پاسداشت هفته درختکاری و نهال کاری همگانی:

شهردار اهواز از مردم برای حفظ و گسترش فضای سبز دعوت کرد

واحد  شرکت  مدیرعامل  فالح:  ماهان   - تبریز 
اتوبوسرانی تبریز و حومه از بسیج کلیه امکانات ناوگان 
اتوبوسرانی کالنشهر تبریز درآستانه سال جدید خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، فرخ جاللی با تاکید بر 
استمرار خدمات رسانی در ناوگان حمل ونقل عمومی 
تصریح کرد: با بسیج کلیه امکانات ناوگان اتوبوسرانی در 
72 خطوط شهری و حومه از دهم اسفند ماه سال جاری 

تا سیزده فروردین ماه 96 به طوری که اتوبوس های 
این شرکت به تعداد کافی و الزم، مبادرت به جابجایی 
شهروندان در سطح شهر تبریز خواهند کرد. جاللی افزود: 
با توجه به ترافیک معابر کالنشهر تبریز به ویژه در روزهای 
اسفندماه حداکثر توان ناوگان اتوبوسرانی کالنشهر تبریز 
در خدمت شهروندان بوده و از اول اسفندماه جاری تا 
سیزده فروردین سال 96  کلیه کارکنان اجرایی اعم 
از اتوبوسرانان و عوامل فنی و پشتیبانی با آماده باش 
از  بود. وی  رسانی مشغول خواهند  به خدمات  کامل 
شهروندان درخواست کرد با مدیریت زمان سفر و عدم 
استفاده از وسایل نقلیه شخصی و بهره گیری از ناوگان 

حمل و نقل شهری زمینه خدمت رسانی مطلوب تر را 
برای خدمت گزاران در شرکت واحد فراهم کنند. وی 
خاطرنشان کرد: جهت تسهیل در رفت و آمد شهروندان 
و مسافرین عزیز در ایام تعطیل آخر سال ساعت کاری 
از 30/20 به ساعت 2۱ افزایش یافته است تا خدمات 
بهینه ای به شهروندان ارائه نماییم و در همین راستا 
گشت های نظارتی نیز با همکاری عوامل مرکز کنترل 
هوشمند و مدیران پایانه های اتوبوسرانی بر نحوه خدمات 
رسانی و عملکرد اتوبوس ها  و رفع مشکالت احتمالی 
نظارت کامل خواهند داشت تا بتوانیم رضایت حداکثری 
همشهریان عزیز را کسب نمائیم. مدیرعامل شرکت واحد 

اتوبوسرانی تبریز یکی دیگر از اقدامات مهم و اساسی 
شرکت را در آستانه سال جدید راه اندازی اتوبوس های 
گردشگری عنوان کرد و افزود: محوری ترین خدمات 
شرکت واحد اتوبوسرانی در ایام نوروز مطابق سال های 
گذشته، ارائه خدمات رایگان بیش از پیش برای مسافرین 
و میهمانان نوروزی در قالب اتوبوس های گردشگری 
برای بازدید از مراکز تفریحی و تاریخی نیز انجام خواهد 
گرفت. وی در پایان یادآور شد با همکاری سازمان عمران 
و توسعه، کار بهسازی، لکه گیری و مرمت مسیر تندرو 
نیز آغاز شده تا بتوانیم در مسیر تندرو نیز با تمامی توان 

در خدمت شهروندان عزیز باشیم.

ساری-  خبرنگار فرصت امروز - به گزارش 
والمسلمین  االسالم  حجت  ؛  مازندران  خبرنگار 
محترم  جمعه  امام  جباری  عربعلی  سید  حاج 
شهرستان بهشهر، ربیع فالح استاندار مازندران، 
دکتر شاعری نماینده مردم شرق استان در مجلس 

منطقه  آب  مدیرکل  یخکشی  اسالمی،  شورای 
ای، سجادی فرماندار، مسئوالن کشوری، استانی 
و شهرستانی از روند پیشرفت سد گلورد بازدید 
نمودند. برای ساخت سد گلورد که دارای مخزن 
حدود  تاکنون  است،  مترمکعبی  میلیون   ۱07

2 هزار میلیارد ریال هزینه شده است و با بهره 
برداری از این سد، عالوه بر آب کشاورزی شرق 
مازندران، آب آشامیدنی این مناطق هم تامین می 
شود و در کنترل سیالب و کاهش خسارات ناشی 

از سیل هم نقش موثری دارد.

خرم آباد-  خبرنگار فرصت امروز - روحانی مستقر 
در دهستان بلوریان کوهدشت در گفتگو با اقتدار به 
فعالیتهای انجام شده خود طی ۱2 سال مستقر شدنش 
در این دهستان اشاره کرد و گفت :حدود ۱2 سال پیش 
که وارد این دهستان شدیم مردم آن با بحث روحانی نا 
آشنا بودند و کسی در آن بحث تبلیغ را انجام نداده بود 
و پایگاه  و مسجدی نیز وجود نداشت. اهلل یار اکبریان 
افزود:اکنون 9 سال است که  با کمک های اهالی روستا 
در این دهستان مسجد ساخته شده است و آن زمان 
تومان  میلیون  حدود ۱50  مسجد  این  ساخت  برای 
هزینه شده است . وی اظهار کرد:از ۱50 میلیون تومان 
خیریه  موسسه  توسط  آن  تومان  میلیون  حدود 25 
که زیر نظر آیت اهلل مکارم می باشد تهیه شد است 
و مابقی هزینه از اهالی روستا و زوار تهیه شده است 
. روحانی مستقر در دهستان بلوریان کوهدشت افزود: 
کل فضای مسجد ۱هزار و۸50 متر  است که شامل 
فضای شبستان در 350 متر در دو طبقه و همچنین 
خانه خادم و پایگاه مقاوت بسیج و سرویس بهداشتی 
می باشد . وی با اشاره به جمعیت بیش از یک  هزار  
نفری این دهستان تصریح کرد :در این مسجد در ایام 
والیت و شهادت اهل بیت مراسمات جشن و عزاداری 

و  مسافران  به  توجه  با  ایام  این  در  که  می شود  برپا 
زواری که در این مسیر وجود دارد به 2 هزار نفر هم می 
رسد.  . وی به برپایی نماز جماعت در این مسجد اشاره 
کرد و افزود: عالوه بر نماز جماعتی که هر روز در این 
مسجد برپا می باشد برنامه های فرهنگی و کالسهای 
احکام دینی نیز برگزار می باشد که اهالی روستا در آن 
شرکت می کنند  . روحانی مستقر در دهستان بلوریان 
کوهدشت تصریح کرد :عالوه بر آن کالسهای اعتقادی 
،احکام ،روخوانی قرآن ،تجوید و طرح صالحین  سپاه در 
رده سنین مختلفبرای خواهران و برادران برپا می شود . 
وی با اشاره به اینکه سپاه ناحیه کوهدشت در چند سال 
گذشته خیلی در مسائل فرهنگی ،بودجه و اردوهای 
زیارتی فعالیت و همکاری کرده است تصریح کرد:در 
این دهستان نیز با کمک مسئولین وقت سپاه پایگاه 
مقاومت ساخته شد . وی  افزود:در ایام مختلف اردوهای 
زیارتی مناطق جنگی را هر ساله برگزار می کنیم که 
هر سال به نوبت یک سال خواهران و یک سال بعد 
برادران را اعزام می کنیم. اکبریان اظهار کرد:اعزام افراد 
به اردوهای زیارتی از جمله مشهد و قم را داشته ایم که 
هزینه آن را سپاه ناحیه کوهدشت پرداخت می کند که 
هر سری  حدود 20 میلیون تومان هزینه می برد . وی 

عنوان کرد:با سردار شاهرخی مسئول وقت سپاه استان  
دیدار داشته ایم و با پیشنهاد دادیم که برای گذران اوقات 
فراغت جوانان که بیکار بودن سالن ورزشی سرپوشیده 
در این دهستان ساخته شود که موافقت شد . روحانی 
مستقر در دهستان بلوریان کوهدشت گفت:برای ساخت 
این ورزشگاه از طرف مردم زمینی در اختیار سپاه قرار 
دادن که آنها نیز کار ساخت و ساز ورزشگاه را انجام 
دادند و در اختیار اهالی دهستان قرار دادند.  وی با اشاره 
به اینکه  اکنون ورزشهای از جمله فوتسال و والیبال 
در این ورزشگاه انجام میگیرد بیان کرد:هر ساله در ایام 
دهه فجر برنامه های ورزشی با حمایت سپاه در آین 
سالن برگزار میگردد. روحانی مستقر در دهستان بلوریان 
کوهدشت تصریح کرد:با ساخت این ورزشگاه و روی 
آوردن جوانان این دهستان به ورزش از ۱50 معتادی 
که وجود داشت این رقم به 25 نفر رسیده است که 
کاهش چشمگیری داشته است . اکبریان افزود:در این 
دهستان ساخت ساختمان دهیاری با  200 متر زیر بنا 
را داشته ایم که زمین آن از ظرف مردم مهیا و ساخت 
آن نیز از طرف مسئولین بخشداری و فرمانداری احداث 
شد. وی با اشاره به اینکه  زمین برای ساخت خانه عالم 
در این دهستان تعیین شده بود و ستون های آن نیز زده 

بود عنوان کرد:به کمک خیرین و سازمان تبلیغات استان 
ساخت خانه عالم نیز به اتمام رسید . اکبریان افزود: هر 
ساله طرح جمع آوری زکات را داریم که هنگام برداشت 
محصوالت کشاورزی با همکاری جوانان فعال مسجد 
جمع آوری می شود و نصف آن در مصارف ساخت و 
ساز هزینه می شود  و نصف دیگر این زکات صرف فقرای 
دهستان می شود. روحانی مستقر در دهستان بلوریان 
کوهدشت افرود :با پیگیری های الزم افرادی که تحت 
پوشش کمیته امدا هستند جهیزیه نوعروسان تهیه می 
شود و در اختیار انها قرار میگیرد . اکبریان با اشاره به 
اینکه به علت خشکسالی که در این روستا وجود داشت 
تعدادی از مردم این روستا آن زمان به شهر مهاجرت 
کردند بیان کرد:برای برطرف کردن مشکل آب دهستان 
به زمینی برای حفر چاه نیاز بود که این زمین از طرف 
خیری فراهم شد و توسط شرکت ابفار کوهدشت چاه 

حفر شد و مشکل آب این روستا برطرف شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه:

بسیجکلیهامکاناتناوگاناتوبوسرانیتبریزدرآستانهسالجدید

بازدیدامامجمعهمحترمشهرستانبهشهرومسئوالناستانیوشهرستانیازسدگلورد

نگاهیبهاقداماتروحانیمستقردردهستانبلوریانکوهدشت

بندرعباس -  خبرنگار فرصت امروز - مشاور مدیرعامل در امور بانوان و 
خانواده شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان بیان کرد: کارگاه آموزشی 
بیماری های نوپدید و روش های پیشگیری از آن ویژه بانوان در شرکت آبفار 
هرمزگان با حضور بانوان این شرکت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان، مریم مظفری در این خصوص عنوان 
کرد: هدف از برگزاری این دوره ها را آشنا کردن بانوان با انواع بیماری های شایع 

و یا نوپدید همچنین راه های پیشگیری از آن در راستای حفظ و ارتقا سالمت 
زنان در جامعه دانست. وی تصریح کرد: حفظ سالمت نیروی انسانی یکی از 
مؤلفه های موفقیت در هر مجموعه است که مسلماً این امر بدون داشتن نیروی 
انسانی سالم و تندرست به دست نخواهد آمد. مظفری در ادامه با اشاره به اینکه 
نیاز به شناخت انواع بیماری های شایع در زنان در جامعه یک امر ضروری است 
گفت: متأسفانه امروزه شاهد رشد بیماری های مربوط به زنان ازجمله سرطان 

هستیم که باید بااطالع رسانی و آموزش های متعدد و ارائه راهکارهای الزم از 
میزان ابتال به آن کاسته شود. مشاور مدیرعامل در امور بانوان و خانواده شرکت 
آب و فاضالب روستایی هرمزگان در پایان خاطرنشان ساخت: این کارگاه با 
موضوعات انواع بیماری های شایع، بیماری های خوش خیم و بدخیم سرطان 
سینه همچنین راه های تشخیص و پیشگیری از آن با حضور و استقبال گرم 

بانوان شرکت آبفار تشکیل شد.

کارگاهآموزشیبیمارهاینوپدیدوروشهایپیشگیریآنویژهبانوان
درشرکتآبوفاضالبروستاییهرمزگانبرگزارشد
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