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مزیت صلح و بخشش برای مردم ملموس شود
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بندرعب��اس-  خبرن��گار فرص��ت ام��روز 
- به گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان 
هرم��زگان  وتج��ارت  صنعت،مع��دن 
خلی��ل قاس��می در نوزدهمین جلس��ه 
کمیسیون نظارت برت اصناف شهرستان 

بندرعباس، اظهار داش��ت: آنچه می تواند در تصمیم گیری های 
کمیس��یون نظارت براصناف  موثر و کمک کننده باش��د تعامل و 
رعایت قانون و مقررات اس��ت.  رئیس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت هرمزگان با اش��اره به اینکه اصناف، حلقه پیوند اقتصادی 
و فرهنگی جامعه هس��تند ، گفت: اصن��اف و بازاریان باید تالش 
کنند تا ش��اهد رونق بازار باشیم. وی تصریح کرد: بازار و اصناف 
باید حقوق قانونی ش��هروندان را رعایت نمایند و اجرای قانون و 
مقررات راه حل مش��کالت اس��ت و باید همه کارها در چارچوب 
قانون حل شود. قاسمی افزود: با توجه به تاکید مقام عالی استان 
ش��رکت ها و بن��گاه های اقتص��ادی از تامین نیازه��ا و مایحتاج 
خود از خارج اس��تان خودداری کنند و در صورت موجود نبودن 
این مایحتاج در اس��تان، باید نی��از خود را به اصناف و واحدهای 

توزی��ع و تولی��د در هرمزگان اعالم کنند ت��ا این مایحتاج..

تبری��ز – ماه��ان فالح: ش��هردار تبریز با 
تاکی��د بر ل��زوم تعامل بخ��ش دولتی و 
شهرداری تبریز در تس��ریع اتمام پروژه 
قطار شهری گفت: در حال حاضر حدود 

۳200 نفر در مجموعه پروژه قطار شهری 
به صورت ش��بانه روزی فعالیت دارند که  این امر از حیث اشتغال 
و تاثیرات اجتماعی پروژه، بس��یار حایز اهمیت اس��ت. به گزارش 
خبرن��گار ما در تبریز، نجف��ی در جریان بازدی��د از روند اجرایی 
خط دو قطار ش��هری تبریز با بیان این مطلب افزود: حدود 517 
میلیون دالر فاینانس خط دو مترو تبریز اس��ت و مقرر شده است 
این میزان اعتبار توس��ط دولت و ش��هرداری تبری��ز تامین اعتبار 
ش��ود. وی ادام��ه داد: از این مبل��غ حدود 200 میلی��ارد تومان 
از طری��ق اوراق مش��ارکت دریافت ش��ده اس��ت. وی عنوان کرد: 
ب��االی 2000 میلیارد توم��ان بودجه اتمام پ��روژه خط دو قطار 
ش��هری تبریز اس��ت و امید می رود تا 4 س��ال آین��ده این خط 
به طور کامل به بهره برداری برس��د. ش��هردار تبری��ز با تاکید بر 

اینکه خط دو قطار ش��هری تبریز از طوالنی ترین خطوط..

شهردار تبریز: حدود 517 میلیون دالر 
فاینانس خط دو مترو تبریز است

اصناف و بازاریان باید تالش کنند تا 
شاهد رونق بازار باشیم
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معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه همه بايد در ملموس شدن 
مزاياى صلح، سازش و بخشش كمك كنند، گفت: حق جمعى و 

بيت المال در عين حال قابل بخشش و گذشت نيست. 
ــين  ــالم غالمحس ــت االس ــا، حج ــى ايرن ــزارش قضاي ــه گ ب
ــالن اجالس سران با  ــنى اژه اى در همايش ملى صبر در س محس
ــانه ها، ائمه جمعه، صاحبان تريبون و  بيان اين مطلب افزود: رس
افرادى كه الگو هستند، مسئله صبر و بخشايش را توسعه دهند، 
چون اين كار نه تنها آثار مثبتى براى قوه قضاييه و مجريه دارد، 

بلكه براى كشور هم اثرات مثبتى در پى خواهد داشت. 
ــت و صلح گاهى به  معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه گذش
ــخص خاص ظلمى واقع  ــائل فردى است و به يك ش لحاظ مس
شده است، اظهاركرد: تاكيد فراوانى بر بخشايش و گذشت شده 
است اما گاهى حق، فردى نيست؛ فردى كه متولى انتظام جامعه 
ــت، نمى تواند صرف خوب بودن بخشش، از  يا اموال عمومى اس

اموال بيت المال ببخشد. 
وى ادامه داد: متولى انتظام جامعه در صورت برخورد با دزدى 
ــتور قضايى، نمى تواند او را رها  ــاكى و دس بدون جلب رضايت ش
كند يا قاضى نمى تواند بدون اجازه قانون و جلب رضايت شاكى، 

مجرم را ببخشد. 
به گفته محسنى اژه اى، بخشش قبل يا بعد از محكوميت است 
ــم خاصى دارد و هركسى نمى تواند حق  كه در هر مورد، مكانيس

ديگران را ببخشد. 
محسنى اژه اى با تاكيد بر اهميت صلح و سازش، تصريح كرد: 
ــت كه در يك زمان و جامعه خاص  ــازش چيزى نيس صلح و س
مورد احترام باشد بلكه در همه زمان ها و همه جوامع بشرى هم 

مورد نياز و هم داراى ارزش بوده است. 
ــئله صلح و سازش در اسالم اهميت زيادى  وى ادامه داد: مس
دارد و در سوره هاى مختلف، به اين موضوع پرداخته شده است. 
ــت و  ــاون اول قوه قضاييه يك معناى صلح را برقرارى گذش مع
ــتى بين افراد در قهر و دعوا عنوان كرد و گفت: بايد ديد دو  آش
ــتند، يا دو طايفه اى كه باهم  جمع و خانواده اى كه باهم قهر هس
ــورى كه در حال رويارويى و جنگ هستند  نزاع دارند يا دو كش
ــراه دارد، آن وقت مى توان فهميد  چه خطرات و مضراتى به هم
كه صلح و آشتى تا چه اندازه بر افراد و جوامع تاثير مثبت دارد. 
ــكوفايى و تعالى  وى اضافه كرد: صلح كه بيايد، زمينه براى ش
ــود و با قهر بودن، تبادل  يك فرد، جامعه و خانواده فراهم مى ش
ــد به همان ميزان  افكار و كمك به يكديگر محدود و جلوى رش

گرفته مى شود و وقت صرف نزاع خواهد شد. 
ــت و  ــح را گاهى يك طرفه دانس ــه صل ــاون اول قوه قضايي مع
ــردى بر گردن ديگرى  ــت كه ف اظهاركرد: صلح گاهى حقى اس

ــت و فرد در  ــد و صلح مى كند، اما گاهى مصالحه اس ــا بى هيچ توقعى مى بخش دارد و ام
قبال آن چيزى طلب مى كند. 

ــائلى به هم تنيده  ــه كرد: گاهى اما، غير از صلح راهى وجود ندارد و مثال مس وى اضاف
ــت و آسيب  ــود كه اگر دقيق بخواهند همه تنيده ها را باز كنند امكان ايجاد گسس مى ش

ــيار پرهزينه و سخت است كه در اين مواقع بهترين راه يعنى  وجود دارد و گاهى هم بس
صلح انجام مى شود و طرف، مقدارى از حق خود مى گذرد. 

همايش ملى صبر (صلح، بخشايش و رضايت) براى ترويج روحيه گذشت و مصالحه در 
ــده است. هدف از برپايى اين همايش، از يك سو كاسته شدن منازعات و  جامعه، برپا ش

از سوى ديگر خاتمه موارد منجربه طرح دعوى با گذشت و عطوفت است. 
ــگر و نيز كسانى كه سال ها به  تجليل از اصالح كنندگان امور بين مردم، افراد بخشايش
ــاركت دارند، از جمله بخش هاى اين همايش خواهد  طور داوطلبانه در اين امر خير مش

بود. 

محسنى اژه اى 

مزيت صلح و بخشش براى مردم ملموس شود
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ــناد الزم االجرا كه با  ــت عادى و در حكم اس ــندى اس چك س
ــخصا يا با تحويل چك به  ــاب مى تواند ش صدور آن صاحب حس
ــت كند. اما مسئله  ــاب بانكى خود پول برداش فرد ديگر از حس
ــت كه دارنده  ــم در خصوص چك فارغ از تعريف آن اين اس مه
ــغ مندرج روى آن را وصول  ــك بالمحل، چگونه مى تواند مبل چ
ــه و وصول وجه اين گونه  ــد يا به عبارت ديگر راه هاى مطالب كن

چك ها چيست؟ 
ــف مطالبه وجه چك را  ــا ما به اختصار راه هاى مختل در اينج

توضيح مى دهيم: 

1- از طريق حقوقى (تنظيم دادخواست)
مطالبه وجه چك از طريق حقوقى مستلزم تقديم دادخواست 
ــرايط و تشريفات آيين دادرسى مدنى  حقوقى با رعايت كليه ش
ــد. در اين روش  ــى به عمل مى آي ــت هزينه دادرس ــا پرداخ و ب
دادگاه رسيدگى كننده با رسيدگى و احراز استحقاق خواهان به 
ــم به محكوميت خوانده (صادره كننده)  دريافت وجه چك، حك
ــد. نكته حائز  ــك صادر مى كن ــت وجه مندرج در چ ــه پرداخ ب
ــت  ــارت تاخير در تاديه اس اهميت در اين خصوص مطالبه خس
ــه در صورت مطالبه، دادگاه به موجب حكم صادره، خوانده را  ك
ــارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيدچك محكوم  به پرداخت خس

مى كند. 
2- از طريق شكايت كيفرى(تنظيم شكواييه)

چك با حصول شرايط آن ممكن است داراى جنبه كيفرى نيز 
باشد، به اين معنى كه در صورت تحقق شرايط آن، صادركننده 
ــك بالمحل عالوه بر محكوميت به پرداخت وجه چك، مجرم  چ
شناخته شده و مشمول مجازات كيفرى نيز مى شود. نكته حائز 
اهميت در اين خصوص اين است كه در شكايت كيفرى، دادگاه 
رسيدگى كننده صرفا به جنبه كيفرى چك رسيدگى كرده و در 
نهايت حكم به تحمل مجازات كيفرى صادركننده چك بالمحل 
ــه دارنده چك خواهان محكوميت  خواهد كرد، بنابراين چنانچ
صادركننده چه به پرداخت وجه چك و ساير خسارات وارده نيز 
ــد (كه در غالب موارد همين گونه است) مكلف است دعوى  باش
ــى از جرم  ــت عنوان ضرر و زيان ناش ــه وجه چك را تح مطالب
ــى مدنى در دادگاه  ــريفات مقرر براى دادرس يا رعايت تمام تش
ــك اقامه كند. در خصوص  ــيدگى كننده به جنبه كيفرى چ رس
ــرى بايد گفت  ــكايت كيف ــكان ش ــرر جهت ام ــاى مق مهلت ه
ــت  ــاكى بايد رعايت كند به اين صورت اس مهلت هايى را كه ش
ــش ماه از تاريخ صدور چك آن را به  ــت ظرف مدت ش كه نخس
بانك ارائه كند و دوم اينكه ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور 
گواهى عدم پرداخت توسط بانك اقدام به شكايت كيفرى كند. 

3- از طريق اجراى ثبت(صدور اجراييه)
ــوق دارنده چك اقدام از طريق  ــيدن به حق راه ديگر براى رس
ــت. طبق ماده  مراجعه به اجراى ثبت براى وصول وجه چك اس
ــت»  ــند الزم االجراس (2) قانون صدور چك «چك در حكم س
ــت. در  ــده اس ــن براى چك، صدور اجراييه پيش بينى ش بنابراي
ــل كه بانك محال عليه در  ــن خصوص ابتدا به اداره ثبت مح اي
ــه مى كنيد و پس از تكميل فرم  ــت مراجع محدوده آن واقع اس
ــك و گواهى عدم پرداخت  ــوص با ضميمه كردن اصل چ مخص

بانك محال عليه فرم تكميل شده را به دايره اجراى ثبت تحويل 
ــت پس از صدور  ــت كنيد. دواير اجراى ثب ــيد درياف داده و رس
ــناد رسمى الزم االجرا توسط  اجراييه آن را مطابق آيين نامه اس
ــده ابالغ مى كنند و اگر ظرف مدت 10  مامور اجرا به صادركنن
ــس از ابالغ صادركننده چك ترتيب پرداخت وجه چك را  روز پ
ندهد دارنده چك مى تواند با معرفى اموال بدهكار اعم از منقول 
ــوال را كرده و پس از توقيف  ــت توقيف ام و غير منقول درخواس
ــيار مهم  اموال در جهت گرفتن مطلب خود اقدام كند. نكته بس

ــت كه چنانچه اموال قابل توقيف و فروش  در اين روش اين اس
ــتيد هزينه اجرا كه  ــد، ناگزير هس از صادركننده چك يافت نش
ــت  ــا پنج درصد از مبلغ مندرج در چك اس ــر ي معادل نيم عش
ــت كنيد تا موفق به دريافت اصل چك و گواهينامه عدم  پرداخ
ــت كه در مطالبه وجه چك  ــويد. نكته ديگر اين اس پرداخت ش
ــن طريق اجراييه صرفا به ميزان اصل مبلغ مندرج در متن  از اي
ــود و به هيچ عنوان ساير ادعاها و خسارات از  چك صادر مى ش

جمله خسارت تاخير در تاديه را شامل نمى شود. 

دانستنى هاى ضرورى در مورد چك
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همایش همیاران پلیس در دبستان میثاق  
شهرستان شاهرود

بابامحمدی:   - شاهرود 
و  آموزش  مدیر  حضور  با 
شاهرود  شهرستان  پرورش 
، معاونین ،مهندس میرفانی 
،سرهنگ  شاهرود  شهردار 
راهور  پلیس  رئیس  فرزانه 
شهرستان شاهرود همایش همیاران پلیس دردبستان میثاق 

شاهرود برگزارشد
عفیفی پور اعالم کرد: 

طرح نوروز96 سفرهای دریایی کلید می خورد
بندرعباس-  خبرنگار فرصت امروز - مدیرکل بنادر و 
دریانوردی استان هرمزگان از آمادگی کامل ناوگان مسافری 
دریایی این استان برای خدمات دهی به میهمان نوروزی در 12 
مسیر دریایی و همچنین معرفی سه مسیر جدید گردشگری 
در نوروز 96 خبر داد. به گزارش خبرنگار واحد اطالعات و 
بنادر و دریانوردی هرمزگان،  اداره کل  اخبار روابط عمومی 
"اله مراد عفیفی پور" که در ارتباط زنده رادیویی با صدای 
مرکز خلیج فارس سخن می گفت، اظهار داشت: طرح نوروزی 
ساماندهی سفرهای دریایی از امروز 25 اسفندماه کلید می 
خورد و به مدت 20 روز تا 15 فروردین ماه 96 ادامه خواهد 
داشت که تمهیدات الزم و امکانات متعدد ایمنی برای مسافران 
اندیشیده شده تا با خاطری آسوده به مقاصد دریایی و ساحلی 
هرمزگان و جزایر زیبای خلیج فارس همچون قشم، کیش و 
هرمز سفر کنند.  وی افزود: در تعطیالت نوروزی پیش رو، 60 
فروند شناور مسافری با ظرفیت 6 هزار و 951 صندلی و 58 
فروند شناور لندینگ کرافت با ظرفیت جابجایی 2هزار و 480 
دستگاه خودرو آماده خدمات رسانی به مسافران دریایی است. 
عفیفی پور اضافه کرد: همچنین برای ایمن سازی مسیرهای 
دریایی، 28 فروند شناور خدماتی و 15 فروند شناور همیار 
ناجی آماده بکار شده و در بنادر نیز ایستگاه آتش نشانی، تیم 
های بازرسی و غواصی مستقر شده اند تا میهمانان نوروزی، 
سفرهای خاطره انگیز دریایی را به صورت ایمن تجربه کنند. 
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان زیباسازی بصری 
بنادر مسافری، نصب بنرهای اطالع رسانی، توصیه های ایمنی 
و نکات مربوط به محیط زیست دریایی در بنادر را از دیگر 
اقدامات صورت گرفته اعالم کرد. رییس کمیته حمل و نقل 
دریایی ستاد تسهیالت سفرهای نوروزی استان هرمزگان با 
اشاره به پیش بینی 12 خط دریایی مسافری و مسیرهای 
متعدد گردشگری در این استان برای نوروز 96 خاطرنشان 
کرد: امسال برای نخستین بار سه مسیر جدید گردشگری 
دریایی در شرق استان شامل خور آذینی در سیریک، خور 
تیاب در میناب و خور خالصی در جاسک به عنوان مقاصد 
زیبای ساحلی ساماندهی و تمهیدات ایمنی برای گشت های 
دریایی پیش بینی شده است.  وی با تأکید بر لزوم رعایت 
مباحث فنی در شناورهای مسافری گفت: شناورها باید الزامات 
برنامه ریزی شده را رعایت کنند و توجه داشته باشند که 
تمامی مسیرهای دریایی توسط VTS و  AISکنترل می 
شود. این مقام مسؤول همچنین از مسافران و میهمانان نوروزی 
سفرهای  ایمنی  بروشورهای  مطالعه  ضمن  تا  خواست  نیز 
دریایی به توصیه های فرماندهان شناورها توجه جدی داشته 
باشند و در زمینه رعایت محیط زیست دریایی نیز کوشا باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد:  
۷۳۵2 هکتار از زمین های کشاورزی 

کهگیلویه و بویراحمد به سیستم نوین 
آبیاری مجهز شدند 

جهاد  سازمان  رئیس  امروز:   فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در دولت یازدهم ۷ هزار 
و ۳52 هکتار از زمین های کشاورزی این استان به سیستم های 
نوین آبیاری مجهز شدند.   جعفر گوهرگانی اظهار داشت: با 
توجه به پیگیری های انجام شده و حمایت مجموعه مدیریت 
ارشد استان و همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجهز کردن 2 
هزار و 450 هکتار زمین به سیستم های نوین آبیاری در دست 
اجرا است. وی عنوان کرد: در دولت تدبیر و امید پروژه های 
نیمه تمام زیادی در بخش آب و خاک به بهره برداری رسید 
و در این زمینه شاهد تحولی عظیم هستیم. گوهرگانی ابراز 
شهرستان  آباد  شمس  اراضی  آب  تامین  پروژه های  کرد: 
چرام، آبلش لنده، اراضی مختار بویراحمد، احداث خط انتقال 
شهبازخانی میان تنگان، ایستگاه پمپاژ دلی رچ، اجرای سد 
بتنی دالون بویراحمد، تامین آب اراضی چالمور و چاه تلخ و 
تامین آب اراضی غورک باشت در چند سال اخیر افتتاح و 
مورد بهره برداری قرار گرفت. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: همچنین در دولت یازدهم خط 
انتقال معصوم آباد کریک در دنا، ایستگاه پمپاژ طالگه، ایستگاه 
پمپاژ چشمه امیری، احداث پمپاژ دورآب و احداث پمپاژ شاه 
زیاری در بهمئی و چاه های آهکی آب توت در گچساران افتتاح 
و مورد بهره برداری قرار گرفتند. گوهرگانی ادامه داد: در چند 
سال اخیر 4 هزار و 9۷2 هکتار زمین دیم در این استان تبدیل 
به آبی شده و 2 هزار و 58 خانوار از پروژه های افتتاحی در 

بخش کشاورزی بهره مند شدند.

کاشت نهال طاق درروستاهای شاهرود 
خبرنگار  شاهرود- 
به گزارش  فرصت امروز:  
منابع  اداره  عمومی  روابط 
وآبحیزداری  طبیعی 
نهال   ، شاهرود  شهرستان 
طاق به مساحت 200 هکتار 
درروستاهای بیدستان ، سطوه، مهدی آباد شهرستان شاهرود 
شاهرود  شهرستان  وآبخیزداری  طبیعی  منابع  اداره  توسط 
کاشته شد. شایان ذکراست کاشت این نهال باعث  جلو گیری 
از فرسایش خاک جلوگیری از حرکت ریزگردها به روستاها، 
بعد از به ثمر رسیدن استفاده دامداران وجلوگیری از سیالب 

ایجاد فضای سبز با گونه ای کم اب سازگار با کویر می باشد

به منظور ایجاد بازارچه دایمی صنایع 
دستی در شهرستان بندرگز

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- در راستای ایجاد بازارچه 
دایمی صنایع دستی در شهرستان بندرگز تفاهم نامه همکاری 
سه جانبه فی مابین مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان گلستان، فرمانداری شهرستان بندرگز و 
بخش خصوصی منعقد گردید.به گزارش روابط عمومی و امور 
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان گلستان مهندس ابراهیم کریمی مدیرکل این دستگاه 
در این خصوص گفت: این تفاهم نامه به منظور ایجاد بازارچه 
فروش محصوالت صنایع دستی در جهت حمایت از هنرمندان 

حوزه صنایع دستی شهرستان منعقد گردیده است.
مهندس کریمی در خصوص محل ایجاد بازارچه دایمی صنایع 
دستی اشاره کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته در این 
شهرستان ساحل بندرگز به دلیل حضور مسافران و گردشگران 
برای ایجاد بازارچه انتخاب و تصویب گردید.کریمی گفت: بر 
اساس این تفاهم نامه بخش خصوصی مکلف شده است 22 
واحد تجاری در طبقه همکف بازارچه ساحلی یجاد نماید.وی 
راه  بخش خصوصی  توسط  مذکور  تجاری  واحد  افزود: 22 
اندازی و با نظارت و هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان گلستان به هنرمندان صنایع دستی  
واگذار خواهد شد.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان گلستان در پایان گفت: ایجاد بازارچه های 
صنایع دستی یکی از مهمترین اقدامات در حوزه صنایع دستی 
بوده و این اقدام می تواند زمینه های ایجاد اشتغال، حفظ و 
احیای رشته های شاخص صنایع دستی بومی منطقه ، فروش 
محصوالت صنایع دستی و حمایت از صنعت گردشگری را 

فراهم نماید.

تقدیر از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 
توسط معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد 

شهید و امور ایثارگران ایران
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط 
سید  هرمزگان،   تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  عمومی 
محمد علی شهیدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران جمهوری اسالمی ایران و نماینده ولی فقیه 
در بنیاد شهید و امور ایثارگران از خلیل قاسمی تقدیر کرد. 
در این تقدیرنامه آمده است:  یاد و خاطره حماسه آفرینی، از 
خودگذشتگی و ایثار شهدا و ایثارگران معزز همیشه در اذهان 
ملت غیور و شهید پرور ایران اسالمی باقی و جاری خواهد 
ماند و به یقین تمامی مسووالن و آحاد جامعه، عزت، امنیت 
و آرامش امروز خود را مدیون جهاد و رشادت های این عزیزان 
هستند. از اینرو هر تالش و حرکتی در راستای زنده نگه داشتن 
نام و یاد آن اسوه های همیشه ماندگار و خدمت رسانی به 
خانواده های معزز شهدا و ایثارگران معظم را در خور تقدیر می 
دانم. اینجانب همزمان با 22 اسفند "روز بزرگداشت شهدا" از 
خدمات شایسته جنابعالی در پیگیری امور ایثارگران و تکریم و 
بزرگداشت مقام آن اسوه های همیشه ماندگار در سازمان ذیربط 
تشکر و قدردانی می کنم . امید که فخر این خدمات ارزشمند، 
بشارتی برای اجر اخروی و سربلندی دنیوی تان گردد و به لطف 
الهی و دعای خیر خانواده معظم شهدا و ایثارگران همواره در 
خدمتگزاری به نظام جمهوری اسالمی ایران موفق و موید باشید

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر: 
بیش از 10 هزار نفر از مددجویان تحت حمایت 

از بیمه های اجتماعی بهره مند می شوند
امداد  کمیته  کل  مدیر  امروز:  بوشهر- خبرنگار فرصت 
استان بوشهر از بهره مندی 10 هزرا و 265 نفر از مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد از بیمه های تامین اجتماعی و 
درمانی خبر داد. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، احمد 
لطفی مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در جلسه بررسی 
روند رسیدگی به خانواده های مددجو، در خصوص بیمه های 
های اجتماعی مددجویان این نهاد اظهار کرد: توانمند سازی 
مددجویان در ابعاد مختلف از جمله اهداف مهم کمیته امداد 
است و در زمینه بیمه های تامین اجتماعیی مددجویان تاکنون 
اقدامات قابل توجهي انجام شده است. لطفی افزود: در حال 
حاضر چهار هزار 106 خانوار متشکل از 10 هزار 265 نفر تحت 
پوشش بیمه های اجتماعیی قرار گرفتند که افراد مشمول به  
دو گروه زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح های اشتغال 
فّعال تقسیم شدند. وی در خصوص تأمین منابع مالی این 
بیمه های اجتماعی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۳2 میلیارد و ۷00 میلیون ریال اعتبار به عنوان حق 
بیمه مددجویان از سوي کمیته امداد استان به سازمان تأمین 
اجتماعی پرداخت شده است که بخشی از حق بیمه پرداختی 
مددجویان از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها )معافیت 
یارانه( و بخش دیگر از محل درآمدهاي دولتي تأمین شده 
است. مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه پرداخت 
حق بیمه اجتماعی به مددجویان مشمول، یکي از اقدامات 
مهم برای زمان بازنشستگی آنان محسوب مي شود، گفت: این 
افراد در آینده با فرارسیدن سن بازنشستگی )آقایان 60 سال و 
خانم ها 55 سال تمام ( با حداقل 10سال بیمه پردازی از همه 
مزایای بیمه اجتماعی شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت 

بهره مند خواهند شد.
مدیرعامل شرکت برق کهگیلویه و بویراحمد: 

روستاهای زیر 10 خانوار کهگیلویه و 
بویراحمد از نعمت برق بهره مند می شوند 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: روستاهای زیر 10 
خانوار این استان از طریق نیروگاه های خورشیدی از نعمت برق 
بهره مند می شوند.  داود راهزادی امشب در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: 50 خانوار کهگیلویه و بویراحمدی در دولت تدبیر 
و امید برای اولین بار از نعمت برق نیروگاه خورشیدی بهره مند 
شدند. وی عنوان کرد: 50 خانوار روستایی این استان که امکان 
برقرسانی به آن ها از طریق انتقال خطوط شبکه های برق فراهم 
نبود با واگذاری نیروگاه های خورشیدی رایگان از نعمت برق 
به  برق رسانی  تشریح چگونگی  با  راهزادی  برخوردار شدند. 
این خانوارها، ابراز کرد: این خانوارها که در روستاهای کمتر 
از 10 خانوار قرار دارند و از سویی متاسفانه فاقد دسترسی های 
زیرساختی مانند راه مناسب هستند براساس سیاست توانیر از 
نعمت برق با استفاده از نیروگاه های یک کیلوواتی خورشیدی 
برخودار شدند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه 
و بویراحمد افزود: واگذاری این نیروگاه ها در دولت تدبیر و 
امید بصورت رایگان صورت گرفته و اکنون 50 خانوار از نعمت 
در  آنان  از مشکالت  بسیاری  و  بوده  برخوردار  مناسب  برق 
حوزه برق اکنون رفع شده است. راهزادی، قیمت ریالی هر 
نیروگاه خورشیدی یک کیلوواتی را 200 میلیون ریال عنوان 
کرد و گفت: این نیروگاه ها قادر به روشنایی کردن المپ ها، 
تلویزیون و حتی یک دستگاه یخچال متوسط را دارند. وی 
گفت: روستانشنیانی که نیروگاه های خورشیدی به آنان واگذار 
شده از عملکرد دولت تدبیر و امید رضایت داشته و دانش 
آموزان آنان نیز براحتی می توانند در هنگام شب تحصیل کنند. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با 
بیان اینکه بسیاری از روستاهای کمتر از 10 خانوار این استان 
درمناطق سخت گذر، کوهستانی و دور از شبکه های برقرسانی 
قراردارند، اظهارداشت: کار خدمات رسانی به این روستاها بسیار 
سخت و پرهزینه است. راهزادی افزود: در حال طراحی برای 
واگذاری نیروگاه های خورشیدی به برخی دیگر از روستاهای 

زیر10 خانوار در کهگیلویه و بویراحمد هستیم.

آیین رونمایی از لوح ثبتی مجموعه 
سوارکاری شهرستان گنبد در فهرست 

آثار ملی کشور
گرگان - خبرنگار فرصت امروز- آیین رونمایی از لوح ثبتی 
مجموعه سوارکاری شهرستان گنبد در فهرست آثار ملی کشور 
عصر روز جمعه 20 اسفند ماه در مجموعه سوارکاری شهرستان 
گنبد برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان: 
آیین رونمایی از لوح ثبتی مجموعه سوارکاری شهرستان گنبد 
در فهرست آثار ملی روز جمعه 20 اسفند 95 با حضور قره 
جه طیار نماینده مردم شهرستان گنبد در مجلس شورای 
اسالمی، حاج آقا ترابی امام جمعه این شهرستان، کریمی معاون 
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، مهندس ابراهیم کریمی 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
گلستان، نصیبی مدیرکل امور روستایی استانداری گلستان، 
شهردار و اعضای شورای شهر، جمعی از ورزشکاران، مردم و 
سایر مقامات و مسوولین شهرستان گنبد برگزار شد.در ابتدای 
این مراسم کریمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان 
گنبد ضمن عرض خیر مقدم و خوش امد گویی گفت: ثبت 
مجموعه سواری کاری گنبد در فهرست آثار ملی کشور بعنوان 
یک اثر فرهنگی و تاریخی باعث ثبات و پایداری این مجموعه 
ورزشی خواهد شد.در ادامه این مراسم قره جه طیار نماینده 
مردم شهرستان گنبد در مجلس شورای اسالمی گفت: بعد از 
ثبت بلندترین برج اجری جهان ) گنبد قابوس( در فهرست آثار 
جهانی، ثبت مجموعه سواری کاری گنبد در فهرست آثار ملی 
کشور مهمترین اتفاقی بود که با همت اداره کل میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری استان گلستان انجام شد.مهندس 
کریمی مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
استان گلستان در آیین رونمایی از لوح ثبتی مجموعه سوار 
کاری شهرستان گنبد در فهرست آثار ملی کشوراظهار کرد: 
اسب و اسب سواری ریشه در آیین و عقاید و همچنین فرهنگ 
قوم ترکمن داشته و این ویژگی باعث گردید تا مجموعه سواری 
تاریخی در  ارزشمند فرهنگی  اثر  گنبد کاووس بعنوان یک 
فهرست آثار ملی کشور به ثبت برسد.کریمی ادامه داد: مجموعه 
سوار کاری گنبد تنها بنای ورزشی استان است که در فهرست 

آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

اخبار اخبار

بندرعباس-  خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی 
سازمان صنعت،معدن وتجارت هرمزگان خلیل قاسمی در نوزدهمین 
جلسه کمیسیون نظارت برت اصناف شهرستان بندرعباس، اظهار 
نظارت  تواند در تصمیم گیری های کمیسیون  آنچه می  داشت: 
براصناف  موثر و کمک کننده باشد تعامل و رعایت قانون و مقررات 
است.  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به 
اینکه اصناف، حلقه پیوند اقتصادی و فرهنگی جامعه هستند ، گفت: 
اصناف و بازاریان باید تالش کنند تا شاهد رونق بازار باشیم. وی 

تصریح کرد: بازار و اصناف باید حقوق قانونی شهروندان را رعایت 
نمایند و اجرای قانون و مقررات راه حل مشکالت است و باید همه 
کارها در چارچوب قانون حل شود. قاسمی افزود: با توجه به تاکید 
مقام عالی استان شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از تامین نیازها و 
مایحتاج خود از خارج استان خودداری کنند و در صورت موجود 
نبودن این مایحتاج در استان، باید نیاز خود را به اصناف و واحدهای 
توزیع و تولید در هرمزگان اعالم کنند تا این مایحتاج تهیه شود. در 

پایان این جلسه، از زحمات اعضاء تقدیر بعمل آمد.

یاسوج-  خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل 
شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه 
5۷2 روستای باالی 20 خانوار این استان از نعمت 
یازدهم  دولت  در  گفت:  هستند،  بهره مند  گاز 
220 روستای این استان از نعمت گاز برخوردار 
خبرنگاران  با  نشست  در  خادم  رحمان  شدند.  
اظهار داشت: در مدیریت جدید شرکت گاز اساس 
کار را بر مبنای تعامل بنا نهادیم تا این طریق با 
با کمترین زمان و کمترین هزینه به  هم افزایی 
اهداف مورد نظر برسیم. مدیرعامل شرکت گاز 
کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: نخستین پروژه 

گازرسانی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 
1۳61 آغاز و در سال 1۳6۳ شهر یاسوج و برخی 

از روستاهای نزدیک این شهر گازرسانی شدند. 
وی با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم به اندازه 
فعالیت های دولت های قبل به مناطق روستایی 
گازرسانی انجام شد ادامه داد: از 1۷ شهر استان 
بویراحمد 15 شهر گازرسانی شده  و  کهگیلویه 
است. مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد 
با بیان اینکه ۷52 روستای باالی 20 خانوار در این 
استان وجود دارد افزود: از این تعداد 5۷2 روستا 
گازرسانی شده که طبق تعهد دولت مابقی نیز 
باید تا سال 1۳96 گازرسانی شود. خادم از گازدار 
بودن 9۷ درصد جمعیت شهری استان خبر داد و 

گفت: 16۷ هزار مشترک گاز در استان داریم که 
از این تعداد 12۳ هزار مشترک شهری و 44 هزار 
مشترک نیز روستایی است. وی با تشریح اقدامات 
انجام شده برای گازرسانی به دو شهر دیشموک و 
قلعه رئیسی تصریح کرد: با گازرسانی به این دو 
شهر 108 روستای موجود در مسیر نیز از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند می شوند. خادم ابراز کرد: در 
سال 1۳95، 11۷ کیلومتر شبکه گذاری، 4 هزار و 
4۳4 نصب انشعاب، 8 هزار ۷۳2 اشتراک پذیری 
و 8 هزار و 84۷ خانوار نیز از نعمت گاز بهره مند 

شدند.

تبریز - ماهان فالح: سرپرست منطقه 2 بانک شهر از افزایش 
سقف مبلغ برداشت وجه نقد از طریق دستگاه های خودپردازهای 
بانک شهر خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، صفر صالحلو 
با اعالم این خبر اظهار داشت: با توجه به افزایش خریدهای پایان 
سال و نیاز شهروندان به وجه نقد، با پیش بینی های فنی الزم، سقف 
برداشت از دستگاه های خودپرداز بانک شهر تا 15 فروردین سال 
آینده، از »2میلیون ریال« به »5میلیون ریال« افزایش یافته است. 
وی اضافه کرد: این افزایش، پیرو تصمیمات بانک مرکزی درخصوص 

ارائه خدمات بی وقفه به آحاد شهروندان مدنظر بوده و نقش موثری 
در تسهیل خریدهای پایان سال خواهد داشت. سرپرست منطقه 2 
بانک شهر، خاطرنشان کرد: بانک شهر، با توجه به ارتباط مستقیم با 
بسیاری از ساز و کارهای اداره شهر، در آستانه سال جدید و حتی در 
تعطیالت نوروزی، خدمات حضوری و هوشمند خود را تقویت کرده 
است. صالحلو افزایش ساعات کاری شعب ثابت و پشتیبانی فنی و 
تجهیزاتی شهرنت های سطح شهر را از دیگر تمهیدات این سرپرستی 

در آستانه نوروز خواند.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد: 

۲۲۰ روستای کهگیلویه و بویراحمد از نعمت گاز برخوردار شدند 

سرپرست منطقه 2 بانک شهر خبر داد؛

افزایش سقف برداشت نقدی از خودپردازهای بانک شهر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان:

اصناف و بازاریان باید تالش کنند تا شاهد رونق بازار باشیم

تبریز – ماهان فالح: شهردار تبریز 
تعامل بخش دولتی  لزوم  بر  تاکید  با 
اتمام  تسریع  در  تبریز  شهرداری  و 
حال  در  گفت:  شهری  قطار  پروژه 
نفر در مجموعه  حاضر حدود ۳200 
شبانه  صورت  به  شهری  قطار  پروژه 
از  امر  این  که   دارند  فعالیت  روزی 
اجتماعی  تاثیرات  و  اشتغال  حیث 
به  است.  اهمیت  حایز  بسیار  پروژه، 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، نجفی در 
جریان بازدید از روند اجرایی خط دو 
قطار شهری تبریز با بیان این مطلب 
افزود: حدود 51۷ میلیون دالر فاینانس 
خط دو مترو تبریز است و مقرر شده 

دولت  توسط  اعتبار  میزان  این  است 
اعتبار شود.  تامین  تبریز  و شهرداری 

وی ادامه داد: از این مبلغ حدود 200 
میلیارد تومان از طریق اوراق مشارکت 

کرد:  عنوان  وی  است.  شده  دریافت 
بودجه  تومان  میلیارد   2000 باالی 
اتمام پروژه خط دو قطار شهری تبریز 
است و امید می رود تا 4 سال آینده 
این خط به طور کامل به بهره برداری 
برسد. شهردار تبریز با تاکید بر اینکه 
خط دو قطار شهری تبریز از طوالنی 
ترین خطوط مترو مراکز استان های 
قطار  دو  خط  گفت:  است،  کشور 
شهری تبریز برخالف خط یک، احداث 
ایستگاه ها قبل از حفاری  قابل توجهی 
دوم  خط  شد:  متذکر  وی  روبروست. 
قطار شهری تبریز به طول حدود 4/22 
کیلومتر شامل 20 ایستگاه از محدوده 

زمین های قراملک ) کارخانه کود آلی 
( شروع شده، از طریق خیابان وحدت و 
میدان قراملک ) اولین ایستگاه ( و پس 
از عبور از زیر خیابان آخونی، خیابان 
قدس بازار، میدان دانشسرا، وارد خیابان 
عباسی شده و تا میدان شهید فهمیده و 
میدان بسیج امتداد می یابد. وی گفت: 
عملیات  از  کیلومتر  تاکنون حدود ۳ 
حفاری آن پیشرفت داشته است و با 
از   TBM دستگاه  دو  از  گیری  بهره 
تا میدان دانشسرا و  ایستگاه قراملک 
دستگاه دوم نیز از شهرک باغمیشه به 
سمت میدان دانشسرا عملیات حفاری 

خود را ادامه خواهد داد.

حدود ۳200 نفر در مجموعه پروژه قطار شهری به صورت شبانه روزی فعالیت دارند

شهردار تبریز: حدود ۵1۷ میلیون دالر فاینانس خط دو مترو تبریز است

ساری - دهقان : به گزراش خبرنگار مازندران 
رجوع  ارباب  امور  در  تسریع  و  تسهیل  با هدف 
در  شهرستان  آب  منابع  امور  مدیران  اختیارات 
مازندران افزایش یافت .   آقای دکتر محمد ابراهیم 
یخکشی مدیر عامل آب منطقه ای مازندران در 
راستای اجرای سیاست تمرکز زدایی و تفویض 
اختیار به امور منابع آب تابعه شرکت بخشی از 
اختیار خود را با هدف کاهش زمان رسیدگی به 

پرونده های متقاضیان اجاره بستر و بهره وری از 
منابع آب به مدیران امور واگذار نموده است . این 
اختیارات که شامل انعقاد کلیه قرارداد های اجاره 
بستر برای کشت موقت یک ساله ، اصالح و تمدید 
کلیه قراردادهای خاص اجاره بستر ، صدور پروانه 
و انعقاد کلیه قرادادهای بهره برداری از منابع آب 
سطحی و زیر زمینی با رعایت اخذ مجوز تخصیص  
، موارد خاتمه و فسخ کلیه قرارداد اجاره بستر یک 

ساله قراردادهای  خاص اجاره بستر و لغو تخصیص 
بسته بندی آب شرب در چار چوب فرایند تعریف 
شده می باشد مدیران امور می توانند با رعایت 
قوانین و مقررات و دستورالعمل ها اقدام نمایند. 
شایان ذکر است جهت تسریع و تسهیل در امور 
ارباب رجوع شرکت آب منطقه ای مازندران طی 
چند مرحله تا کنون اختیار ستادی خود را به امور 

منابع شهرستانها تفویض نموده است . 

اختیارات مدیران امور منابع آب شهرستانها در مازندران افزایش یافت

دبیرستاد  امروز:  فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
سفر نوروزی شهرداری بندر بوشهر گفت:با توجه 
به تامین اقامت گاه های مورد نیاز مسافران در 
بوشهر، برپایی چادر در پارک ها و ساحل بوشهر 
شهرداری  نوروزی  سفر  دبیرستاد  است.  ممنوع 
بندر بوشهر گفت:با توجه به تامین اقامت گاه های 
مورد نیاز مسافران در بوشهر، برپایی چادر در پارک 
ها و ساحل بوشهر ممنوع است. به گزارش روابط 

رمضانی  ،رسول  بوشهر  بندر  شهرداری  عمومی 
نوروز،  ایام  در  اداره شدن شهر  بهتر  افزود::برای 
حفظ زیبایی شهر، جلوگیری از خسارت به پارک 
های ساحلی و برخی مشکالت احتمالی  نصب 
هر گونه چادر در ساحل ممنوع و مسافران برای 
اقامت به کمپینگ شغاب هدایت می شوند. وی 
از وجود گشت های انظباط شهری در سطح شهر 
بوشهر جهت راهنمایی و هدایت مسافران نوروزی 

خبر داد وگفت:نیروهای مستقر در این گشت ها 
با ادبیاتی محترمانه که در خور فرهنگ و روحیه 
ی مهمان نوازی مردم بوشهر است به مسافران 
محترم نوروزی جهت هدایت مسیرها و ممانعت 
از نصب چادر در نوار ساحلی و پارک های سطح 
به  اشاره  با  اقدام می کنند. وی همچنین  شهر 
آسیب هایی که آب شور به درختان نوار ساحلی 
می رساند گفت:استفاده از درختان جهت خشک 

کردن البسه ی مسافرین ممنوع بوده و در صورت 
مشاهده ممانعت به عمل می آید.

ممنوعیت برپایی چادر در پارک ها و ساحل بوشهر

تبریز – ماهان فالح: با حضور شهردار تبریز، 
گذاران  سرمایه  و  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
از  انرژی  تولید  واحد  احداث  قرارداد  فرانسوی 
زباله امضا شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
و  تبریز  شهرداری  مدیران  مشترک  نشست  در 
  cnim_calsano نمایندگان شرکت فرانسوی
اصول قرارداد اجرایی پروژه احداث واحد نیروگاهی 
به روش زباله سوز به امضای طرفین رسید . در 

دبیری،  شهرام  دکتر  حضور  با  که  نشست  این 
رئیس شورای شهرتبریز، صادق نجفی، شهردار 
کالنشهر تبریز، سعید محدث، سخنگوی شورای 
مدیرعامل سازمان  اصغری،  علیرضا  تبریز،  شهر 
استفانو  و  تبریز  مدیریت پسماندهای شهرداری 
کوستا، نماینده شرکت سرمایه گذار فرانسوی و 
کارشناسان و مدیران شهرداری برگزار شد، پس از 
بحث و بررسی در خصوص چگونگی روند اجرایی 

پروژه، اصول قرارداد احداث واحد تولید انرژی از 
زباله به امضای طرفین قرارداد رسید. پیش از این 
نیروگاه  احداث  پروژه  در  گذاری  سرمایه  الیحه 
برق به روش زباله سوز دی ماه امسال به تصویب 
شورای اسالمی شهر تبریز رسیده بود. الزم به ذکر 
است در پی تصویب احداث کارخانه زباله سوز در 
این پروژه عظیم زیست  تبریز، مقدمات اجرایی 

محیطی به روش B.O.T آغاز شد.

معاونت   - امروز  فرصت  خبرنگار  ارومیه-  
از  دیگر  جمعی  و  پشتیباني  و  اداري  محترم 
کارشناسان اداره کل استاندارد استان آذربایجان 
غربی با حضور در منزل خانواده شهیدان معزز، 
روابط  گزارش  به  و گفتگو کردند.  دیدار  آنان  با 
عمومی اداره کل استاندارد آذربایجان غربی،ظهر 
روز گذشته مورخه 21/12/95 ، معاون اداري و 
استاندارد  کل  اداره  انساني  نیروي  از  پشتیباني 
این  کارشناسان  از  تن  چند  همراه  به  استان، 
مجموعه، به مناسبت گرامیداشت 22 اسفند روز 
شهداء با حضور در منزل شهیدان خانعلی محمدی 

و اکبر نعمتی گزنق ، با پدر، مادر و خانواده این 
را  آنان  و خاطره  یاد  و  دیدار  مقام  واال  شهیدان 

معاون  نیازي  علیرضا  مهندس  داشتند.  گرامی 
کل  اداره  انساني  نیروي  از  پشتیباني  و  اداري 
استاندارد استان و فرمانده پایگاه بسیج امام علي 
مستقر در این اداره کل با بیان اینکه خانواده شهدا 
مایه ی افتخار و سربلندی ما هستند، تصریح کرد: 
هرچند وقت یکبار دیدار با شما عزیزان را سرلوحه 
کار خود قرار می دهیم تا گوشه ای از فداکاری 
های شهدا و ایثارگران را جبران نمائیم. وی افزود: 
ما هرمقدار به خانواده معظم شاهد خدمت کنیم 
باز پاسخگوی جانفشانی های آنان نخواهیم بود 
چرا که آنان بهترین و واالترین عمل در نزد خداوند 

را انجام دادند. نیازی گفت: امروز جامعه اسالمی 
مرهون خون پاک شهیدانی است که در راه احیاء 
ارزش های اسالمی جان خود را نثار کردند. در این 
دیدار خانواده های معظم شهدا به ارائه خاطراتی از 
سجایای اخالقی و رشادتهای فرزندان شهید خود 
پرداختند و پاره ای از مشکالت و مسائل خود را 
استان در میان  استاندارد  اداره کل  با مسئولین 
گذاشته و خواستار رفع این مسائل شدند. شایان 
ذکر است در پایان این بازدید با اهداء لوح تقدیر 
از مقام صبر و شکیبایی و ایثار خانواده های معظم 

شهداء تجلیل بعمل آمد.

دبیرستاد  امروز-  فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
سفر نوروزی شهرداری بندر بوشهر در جلسه ی 
ساماندهی مسافران نوروزی از آمادگی کامل کمپ 
شغاب جهت استقرار مهمانان نوروزی بوشهر خبر 
داد. دبیرستاد سفر نوروزی شهرداری بندر بوشهر 
در جلسه ی ساماندهی مسافران نوروزی از آمادگی 
کامل کمپ شغاب جهت استقرار مهمانان نوروزی  
و همچنین ممنوعیت برپایی چادر در پارک ها و 
ساحل بوشهر خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
شهرداری بندر بوشهر،رسول رمضانی با اعالم این 
خبر افزود:این کمپ که در پارک ساحلی شغاب 
برپا گشته امسال با دارا بودن ۳50 تخته چادر و 
همچنین 60 دستگاه کانکس مجهز، نقش مهمی 
در اسکان مسافرین نوروزی به شهر بوشهر دارد. 
وی با بیان اینکه کمپ شغاب با دارا بودن سرویس 

های بهداشتی و  حمام محیطی ایمن و مناسب 
افزود:  را برای مسافرین نوروزی فراهم می کند 
امکانات  بر  نوروزی عالوه  مهمانان  خانواده های 
برپایی  از  مسجد کمپ جهت  توانند  می  فوق 
نماز جماعت و همچنین ظرفشویی، اجاق گاز ، 
فروشگاه و مکانی جهت شارژ تلفن های همراه 
بهره گیرند. رمضانی با اشاره به اینکه با هماهنگی 
های انجام شده بین نیروهای حراست شهرداری 
بندر بوشهر با نیروی انتظامی امنیت کمپ در حد 
مطلوبی قرار دارد اظهار داشت:با برنامه ریزی های 
با ظرفیت  نیز  پارکینگ مناسبی  صورت گرفته 
گردشگران  خودروهای  نگهداری  برای  مناسبی 
نوروزی در نظر گرفته شده تا با خیال آسوده تری 
بتوانند در این کمپ استراحت کنند. وی هزینه ی 
اقامت یک شب در کمپ شغاب جهت استفاده از 

چادرها را۳50.000 ریال اعالم کرد و گفت:برای 
یک شب اقامت در کانکس های مستقر در این 
گرفته  نظر  در  ریال  مبلغ ۷50.000  نیز  کمپ 
شهرداری  نوروزی  سفر  دبیرستاد  است.  شده 
بندر بوشهر همچنین از ایجاد 250 غرفه جهت 
نمایشگاه و فروشگاه محصوالت و صنایع دستی در 

ساحل بوشهر خبر داد و گفت:تعداد 15تا 1۷ غرفه 
تحویل سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی 
جهت ایجاد نمایشگاه های صنایع دستی بوشهر 
قرار گرفته و همین تعداد نیز در اختیار سازمان 
جهت  خمینی  امام  امداد  کمیته  و  بهزیستی 

استفاده ی مددجویان بوشهری قرار گرفته است.
رمضانی با بیان اینکه پرسنل شهرداری بندر بوشهر 
در تمام سازمان ها و شهرداری های مناطق به 
ارائه ی  نوروزی  به مسافرین  صورت 24 ساعت 
خدمات می دهند گفت:با برنامه ریزی های انجام 
گرفته و پیشبینی تمام نیازهای مسافرین، جهت 
استقرار مسافرین نوروزی در شرایط بد جوی و 
بارش احتمالی باران هماهنگی الزم با سالن های 
ورزشی،مدارس و سایر مکان های موجود جهت 

استقرار اضطراری مسافرین انجام گرفته است

قرارداد احداث واحد تولید انرژی از زباله تبریز امضاء شد

دیدار و تجدید میثاق با خانواده معزز شهداي استان توسط کارشناسان اداره کل استاندارد آذربایجان غربی

دبیرستاد سفر نوروزی شهرداری بندر بوشهر اعالم کرد:

آمادگی کامل کمپ شغاب جهت استقرار مهمانان نوروزی
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