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خبر كوتاه
واحد  2نیروگاه رامین اهواز وارد
مدار شد

واحد شماره  ۲نیروگاه رامین اهواز مجددا
به شبکه سراسری برق کشور متصل شد .پس از
 58ساعت عملیات نفسگیر متخصصین نیروگاه
رامین اهواز در رفع نشتی های بویلر  ،واحد شماره
 2مجدد به شبکه سراسری برق کشور پیوست.
مهندس خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین
با اعالم این خبر گفت :پایداری واحدهای تولیدی
نیروگاه رامین یکی از مهمترین رویکردهای ما بویژه
در ایام تابستان و پیک مصرف برق است و همواره
سعی نمودیم با تکیه بر تجربه و تخصص کارکنان
خود چالشها و مشکالت فنی واحدهای تولید برق
را در کمترین زمان ممکن رفع نماییم.وی گفت:
واحد شماره  ۲نیروگاه بدلیل نشتی بخار در ۱۴
نقطه از لوله های بویلر از مدار خارج شده بود و طی
 ۵۸ساعت عملیات نفسگیر اقدام به رفع این نشتی
ها و بازگشت مجدد این واحد تولید برق به شبکه
برق نمودیم.الزم بذکر است نیروگاه رامین اهواز با
 ۶واحد تولیدی و با مجموع ظرفیت  ۱۸۵۰مگاوات
ساعت بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است و نقش
مهمی در تامین برق مورد نیاز استان خوزستان و
همچنین پشتیبانی از شبکه سراسری برق کشور
ایفا می کند.

ابالغ  176میلیارد تومان اعتبار به حوزه
آب شرب روستایی گیالن

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری
شرکت آب و فاضالب گیالن از ابالغ اعتباری بالغ
بر  176میلیارد تومان جهت اجرای پروژه های
آبرسانی روستایی این استان خبر داد.به گزارش
دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب
و فاضالب گيالن؛ جمشید علیپور امروز گفت :این
اعتبارات از منابع ملی به منظور احداث تاسیسات
آبرسانی  34روستا و  13مجتمع آبرسانی روستایی
ابالغ شده است.وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی
این پروژه ها افزود :تا پایان تیرماه سال  1401با
احداث و تجهیز تعدادی از این تاسیسات و مجتمع
های آبرسانی 26 ،روستای گیالن با جمعیتی بالغ
بر  16هزار نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی
برخوردار می شوند.علیپور همچنین از ابالغ بیش
از  215میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل پروژه
های آب و فاضالب حوزه شهری گیالن خبر داد
و گفت :این اعتبار برای اجرای  5پروژه آب و 11
پروژه فاضالب ابالغ شده که موافقت نامه های آن
ها در حال مبادله است.

شهردار کالنشهر اسالمشهر انتخاب شد

محسن حمیدی با ارای قاطع اعضای شورای
شهر بعنوان شهردار کالنشهر اسالمشهر انتخاب
شد .در پنجمین جلسه رسمی دوره ششم مجلس
شورای اسالمی شهر اسالمشهر که با حضور تمامی
اعضای شورای شهر برگزار شد ،دکتر محسن
حمیدی با رای قاطع اعضای شورای شهر ،بعنوان
شهردار اسالمشهر انتخاب شد.در این نشست
محسن حمیدی که به عنوان سرپرست شهرداری
سکان هدایت شهر را در دست داشت ،پس از تبادل
نظر اعضای شورا با  ۹رای در سمت خود ابقا و به
عنوان شهردار اسالمشهر معرفی شد.بررسی انتخاب
شهردار اسالمشهر از ماههای گذشته آغاز و در نهایت
علیرضا جعفری(مدیرکل نوسازی شهرداری تهران)،
محمد مهدی سلیمی(رئیس شورای اسالمی شهر
اسالمشهر) ،محسن حمیدی(سرپرست شهرداری
اسالمشهر) ،منصور درجاتی (مدیرکل بحران
استانداری تهران) ،رضا عباسی (شهردار منطقه
 ۱۴تهران) ،سعداهلل عیسی زاده( مدیر امور حوزه
مدیریت بانک ملی) ،احتشام حاجی پور( شهردار
سابق تبریز) ،رضا محمدی(رئیس سابق بازرسی
شهرداری تهران) ،هادی گورابی(معاون فنی و
عمرانی شهرداری اسالمشهر) و عبدالرضا بزرگ
نژاد( دبیر کمیسیونهای مختلف مجلس) به عنوان
 ۱۰نفر گزینه احتمالی تصدی گری شهرداری
مشخص شدند.گفتنی است ،محسن حمیدی سالها
در سمت معاون خدمات شهر شهرداری اسالمشهر
مشغول خدماترسانی به شهروندان بود و پس از
استعفای دکتر طال شهردار سابق اسالمشهر با رای
اعضای شورای شهر به سمت سرپرست شهرداری
اسالمشهر رسید و در دوره ششم شورای شهر نیز
در همین پست ابقاشد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان
سمنان در جلسه کمیته مدیریت مصرف گفت:
مدیریت بهینه مصرف برق به برهه و زمان
خاصی تعلق نداشته و مشترکان پرمصرف می
بایست نسبت به تغییر رفتار مصرفی اهتمام
نمایند .سیدمحمد موسوی زاده ضمن قدردانی
از مشترکان برق استان برای گذر از پیک بار
تابستانی افزود :برنامه های پاسخگویی بار تا اتمام
شهریور ماه ادامه دارد و تالش کارکنان صنعت
توزیع برق استان در اجرای برنامه های پیک سائی
و مدیریت مصرف برق ستودنی است .مدیر دفتر
مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان با ارائه
گزارشی از میزان همکاری مشترکین برق برای
عبور از پیک بار تابستان بیان کرد :خوشبختانه
مشارکت بسیار خوبی از سوی مشترکان صنعتی،
کشاورزی ،تجاری ،خانگی ،ادارات و مولّدهای برق
اضطراری صورت گرفته و برنامه های پیش بینی
شده با همکاری شایسته مشترکان به اجرا درآمده
است .سید بهروز کسائیان به همکاری اشتراک
های سه مگاوات و باالتر اشاره نمود و اظهار کرد:
شاخص کل همکاری  31مشترک سه مگاواتی و
باالتر در سه ماهه تابستان 144 ،ساعت است که
برای هفته ای دو روز و روزانه شش ساعت بوده
است .همچنین در این نشست پیرامون رشد
مولفه های بار و مصرف برق استان در بخش های
مختلف ،ادامه همکاری مشترکان تا پایان شهریور
ماه و تشکیل جلسه با مسوالن شرکت شهرک
های صنعتی ،سازمان صمت ،اتاق بازرگانی و
انجمن صنایع با محوریت استانداری ،برای برنامه
ریزی برنامه های کاهش مصرف در فصل زمستان
بحث و تبادل نظر شد.
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اژهای در نشست با فعاالن اقتصادی:

پیشگیری از جرم در حوزه اقتصاد در اولویت است

رئیس قوه قضائیه گفت :قانون برای مرتکبان
جرم و تخلف مجازاتهای سنگین تعیین کرده که
الزم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود
اما تالش ما این است که جراحی آخرین مرحله
درمان باشد.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای
ظهر دیروز سهشنبه ( ۲۳شهریور ماه) در نشستی
با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران و جمعی از فعاالن اقتصادی گفت:
مالکیت خصوصی قطعاً از نظر شرع ،قانون اساسی
و مسئوالن عالی نظام کام ً
ال محترم است ،اما در
تحصیل مال باید همه روابط شرعی و قانونی رعایت
شده باشد و اموال از طریق صحیح و قانونی بدست
امده باشد و اگر غیر از این باشد برخورد متفاوت
خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در همه کارها
باید قانون مبنا قرار گیرد ،متذکر شد :هر جا خالء
قانون وجود داشت باید قانون وضع شود و ایرادات و
اشکاالت قانون نیز باید برطرف گردد ،اما اگر قانونی
وجود دارد عدم التزام به آن ناپسند است.
محسنی اژهای تصریح کرد :همه ما تالش
میکنیم تا کشوری قوی و مستقل داشته باشیم
و مردم عزیز آبرومند و در رفاه باشند و عدالت در
همه ابعاد و حوزهها برقرار باشد.
وی همچنین تأکید کرد :همه ما باید اعمال
خود را محاسبه کنیم تا اگر اشکال و ایرادی در
کارمان وجود دارد برطرف نمائیم و نباید از
انتقادات دیگران ناراحت شویم.
رئیس قوه قضائیه خطاب به فعالین بخش
خصوصی گفت :اگر چنانچه مردم از عملکرد یک
مجموعه در بخش خصوصی یا دولتی از جمله
دستگاه قضائی ناراضی هستند و یا به آن اعتماد و
اطمینان ندارند ،باید علل آن بررسی و برطرف شود.
محسنی اژهای افزود :بسیاری از کسانی که در
پیروزی انقالب اسالمی نقش داشتند و برای تحقق
ارزشهای اسالمی از جان و مال خود گذشتند و
در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه و پشت جبهه
حضور چشمگیر داشتند ،فعاالن بخش خصوصی
بودند که این کار آنها فراموش نخواهد شد.

وی تصریح کرد :اگر امروز نگاه بخشی از
مردم به بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و
فعاالن اقتصادی نادرست است و یا گلهمندی وجود
دارد ،باید در جهت اصالح و تغییر این نگرش تالش
کنید.
رئیس دستگاه قضا هدف همه انبیا ،اولیا و
نظام جمهوری اسالمی را تحقق عدالت عنوان کرد
و گفت :امروز قطعاً با عدالت اجتماعی مطلوب
فاصله داریم و کم کردن این فاصله نیازمند یک
عزم و اراده جمعی است که همه باید به آن اهتمام
داشته باشیم.
وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی
در اقتصاد کشورمان ،در کنار اقتصاد دولتی ،گفت:
باور من این است که با اقتصاد دولتی نمیتوان به
جایی رسید.
رئیس دستگاه قضا افزود :اقتصاد تعاونی
نیز در چهاردهه اخیر به هدف مورد نظر قانون
اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری
از مشکالت عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی
بخش خصوصی هستیم.
اژهای با اشاره به هجمه دشمنان به بخش
اقتصادی تأکید کرد :دستگاه قضائی در جنگ
اقتصادی با دشمن ،افسران و فرماندهان و سربازان

این میدان را مورد حمایت قرار میدهد و آنها را
تنها نمیگذارد.
وی از مسئوالن اتاق بازرگانی و فعاالن بخش
خصوصی خواست که در رفع آسیبهای حوزه
فعالیتی خود پیشگام باشند و تأکید کرد که
دستگاه قضا نیز در حد توان آنها را در این کار
کمک خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اولویت
دستگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف است ،تأکید
کرد :هرجا تخلف یا جرمی صورت گرفت ،باید به
بهترین نحو و کم هزینهترین روش با آن برخورد
شود تا عوارض آن کاهش یابد.
وی خاطر نشان کرد :قانون برای مرتکبان جرم و
تخلف مجازاتهای سنگین تعیین کرده که الزم است
برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود اما تالش ما این
است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد.
محسنی اژهای با بیان اینکه دستگاه قضا در
دوره تحول و تعالی به دنبال کاهش پروندههای
قضائی است ،یکی از مهمترین ابزار برای رسیدن
به این هدف را توسعه داوریها و استفاده از
ظرفیتهای مردمی برای میانجیگری و صلح و
سازش عنوان کرد.
وی متذکر شد که گاهی اوقات خیر و برکتی

که در حل دعاوی و اختالفات از طریق صلح و
سازش وجود دارد ،در حکم قاضی نیست.
محسنی اژه ای در ادامه از پیشنهاد تشکیل
کمیته مشترک برای بررسی راهکارهای بهبود و
ارتقای شاخصهای کسب و کار و وضعیت اقتصادی
کشور استقبال کرد و گفت که دو سال پیش نیز
این موضوع را مورد تأکید قرار داده بود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش
به مسئله نحوه اداره اموال کسانی که در حوزههای
مختلف اقتصادی فعالیت داشته و به دلیل ارتکاب
جرایم گوناگون محکومیت قضائی دارند اشاره کرد و
گفت :در حال حاضر ساز و کار مشخصی برای اداره
اموال مصادره شده از محکومان اقتصادی وجود ندارد.
محسنی اژهای افزود :انتظار از بخش خصوصی
این است که دولت و دستگاه قضائی را در ایجاد
این ساز و کار یاری دهند تا این اموال به گونهای
مدیریت شود که هم چرخه تولید و اقتصاد به کار
خود ادامه دهد و هم از این اموال مراقبت شود و
هم حق و حقوق افراد ذینفع تأمین شود.
رئیس قوه قضائیه خود فعالین بخش خصوصی
را متخصصترین افراد برای حمایت از فعالیتهای
اقتصادی سالم و مقابله با مشکالت این حوزه
معرفی کرد.
رئیس قوه قضائیه در پایان با بیان اینکه هدف
از برگزاری این نشست تبلیغات نبوده بلکه به دنبال
آن است که گامی در جهت پیشرفت کشور برداشته
شود ،بر احصای کامل مسائل مطرح شده در این
جلسه برای طراحی راه حل تک تک مشکالت و
اجرای گام به گام این راهکارها تأکید کرد.
در این نشست علی غالمی معاون اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که به نمایندگی
از دستگاه قضا در جلسات شورای گفتگو و کمیته
کسب و کار شرکت میکند ،با استقبال از پیشنهاد
اعضای اتاق ایران برای استفاده از نظرات مشورتی
اعضای اتاق برای تصمیمگیریهای اقتصادی و
بازرگانی در قوای سهگانه اعالم کرد که حضور
اعضای اتاق در نشستهای کارگروه مشترک قوا
برای آسیبشناسی قوانین اقتصادی که در حال
برگزاری است پیگیری خواهد کرد.

با تصویب تخفیف  ۲۵درصدی عوارض؛

نوسازی در بافتهای فرسوده تهران کلید خورد
با تصویب الیحه تشویقی در شورای اسالمی شهر تهران پرداخت
عوارض ،محرکی برای ایجاد ساخت و ساز و رفع موانع بازآفرینی بافت
های فرسوده پایتخت ایجاد شد.
الیحه دو فوریتی اصالحیه مصوبه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی
شهرداری تهران ،به منظور تشویق و تسهیل وصول مطالبات شهرداری
تهران امروز به عنوان اولین الیحه مطرح شده در شورای شهر ششم
تهران مورد بررسی قرار گرفت.
اقراریان گفت :باید کمیسیونهای درگیر درباره چرایی دو فوریت
این الیحه توضیح دهند .و امانی به عنوان موافق اظهار داشت :این
الیحه از سوی شهرداری ارائه شده و باید درباره دوفوریت آن توضیح
دهد.
گلپایگانی معاون شهرسازی درباره علت دو فوریت آن گفت :به
واسطه اینکه صدور پروانه ساختمانی بازه کوتاهی است و اگر بخواهد
به صورت عادی مطرح شود باعث میشود ارباب رجوع بالتکلیف بمانند
و میخواهیم تکلیف نحوه مواجهه با صدور پروانه جدید مشخص شود
تا درآمد شهرداری از صدور پروانه به حالت عادی برگردد.
وی افزود :معموالً در بازه شهریور مهر و آبان درآمد شهرداری
از این محل پایین است و میخواهیم در این بازه زمانی اثرگذاری
داشته باشد.
چمران با اشاره به اینکه این روش چندین ساله است و قبل از
این قانون مصوب با بهره این مساله حل میشد گفت :تصمیم گرفتیم
کلیه پرداخت دوساله و خانواده ایثارگران سه ساله پرداخت کنند ،اما
کسانی که خواستند نقدا بپردازند از تخفیف خوبی برخوردار باشند .و
این مساله میتواند در تأمین درآمدهای شهرداری مؤثر باشد.
دوفوریت این الیحه به تصویب رسید.

عباسی افزایش عوارض ساختمانی در صدور پروانه را نسبت
به سال گذشته افزایشی عنوان کرد و گفت :این افزایش بسیاری از
متقاضیان را دچار مشکل جدی کرده است و شهرداری باید بتواند این
بخشنامه را تعدیل کند.
وی افزود :اگر دو فوریت مصوب شود به نظرم بسته تشویقی
خوبی است و درست است که بخشی از درآمدهای شهرداری را
محقق کنیم اما در اصل باعث رونق ساخت و ساز در تهران میشود و

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:

تغییر رفتار مصرفی به ویژه برای
مشترکان پرمصرف یک ضرورت است

شهرستان

شهرداری بخشی از حقوقش صرف نظر میکند تا کلید ساخت و ساز
در تهران زده شود.
بابایی با اشاره به اینکه موافق این الیحه است و آنرا محرکی
برای ایجاد ساخت و سازهای جدید و رفع موانع بازآفرینی بافتهای
فرسوده است.
وی پیشنهاد کرد :برای پرداخت بعد از  ۴۵روز نیز تخفیفی قائل
شویم تا با جایزه کمتری از این فضا استفاده کنیم .چون ما میخواهیم
این پالس را به شهروندان بدهیم که شورا آماده و رونق صنعت ساخت
و ساز است.
چمران گفت :در مدت  ۴۵روز بررسی خواهیم داشت و بعد از آن
تصمیم میگیریم که آیا تخفیفی قائل شویم یا نه.
امانی پیشنهاد داد که مدت  ۴۵روز به دوماه افزایش دهد چون
تا زمان ابالغ زمان میبرد و درصد پیشنهادی من  ۲۵درصد است .و
این تبصره را هم اضافه کنیم که با ارائه گزارش شهرداری به بررسی
عملکرد تصمیمات جدید بگیریم.
اقراریان گفت :تا زمانیکه این قانون ابالغ شود حداقل زمان را از
دست میدهیم و پیشنهاد  ۲ماهه امانی میتواند کمک کند.
علیرضا زاکانی شهردار تهران گفت :در  ۴ساله گذشته سابقه
تخفیف تا  ۲۷درصد هم داشتهایم و پیشنهاد اولیه معاونت شهرسازی
 ۲۵درصد بود و پیشنهاد شد که اگر تخفیف  ۳۰درصد باشد ،ترغیب
پرداخت نقدی بیشتر شود.
وی ادامه داد :اگر این میخواهید پرداخت عوارض  ۲مرحلهای
شود همین امروز تصمیم بگیرید چون تزلزل ایجاد میکند و شهرداری
متضرر میشود.
شهرداری تهران پیشنهاد کرد که اگر تخفیف  ۳۰درصد داشته
باشیم ترغیب بیشتری ایجاد میکند اما اگر  ۲۵درصدی خواستیم
در مرحله دوم عدد معنادار  ۵درصدی را در نظر بگیرند تا متقاضیان
اقبال نشان دهند.
صادقی گفت :گلپایگانی بخشنامهای را در این ماه داده و تخفیف
تا  ۲۵درصدی را برای مناطق قائل شده است و اگر فرض را بر افزایش
سال جاری بگیریم این تخفیف  ۳۰تا  ۶۵درصد بوده و این تخفیف
براساس اختیارات شهرداری بوده است؟ اگر این اختیار وجود داشته

چرا این الیحه ارائه شده است.
سروری با دو مرحلهای کردن کار مخالفت کرد و گفت ۲۵ :درصد
انگیزهای ایجاد نمیکند.
گلپایگانی درباره ابهامات مطرح شده توضیح داد :در مصوبه
عوارض  ۱۴۰۰گفتند سقف افزایش عوارض از  ۵۰درصد بیشتر نشود
و ما برای اینکه این کل عوارض از سقف عوارض بیشتر نشود ،شهر
تهرن را به  ۴دهک تقسیم کردیم .و این  ۵۰درصد حداکثر سقف
مدنظر بوده است.
صادقی گفت :کف افزایش از  ۱۲۰درصد به باالست و به خاطر
همین کسی پرداخت نمیکند و اگر قبل از این میدانستیم با
دوفوریت موافقت نمیکردیم.
وقتی معاون شهرسازی میگوید صدور فیشها اشتباه صادر شده
است و اگر اشتباه بوده است که دیگر این الیحه معنایی نداشت.
چمران گفت :موجی با افزایش  ۱۲۰درصدی ایجاد شده و اصالح
شده است.
کاشانی گفت :با این مصوبه میخواهیم انگیزه ایجاد کنیم که
برای کار اقتصادی اگر مطالبات شهرداری امتیاز خوش حسابی
بگذاریم.
در نهایت پیشنهاد میزان تخفیف  ۲۵درصد و پیشنهاد زمان  ۲ماه
پس از الزم االجرا شدن با اکثریت آرا رأی آورد

سند ترسیم کیفیت ارتباطات مردمی دستگاه قضا در حال تدوین است

معاون اول قوه قضائیه گفت :دستگاه قضائی از
هرگونه نقد و پیشنهاد در حوزههای گوناگون به منظور
اصالح رویهها و رفع ایرادات استقبال میکند.
حجتاالسالم و المسلمین مصدق معاون اول
قوه قضائیه ،صبح سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه
رؤسای کل پیشین و جدید دادگستری قزوین با تاکید
بر ضرورت خدمت مخلصانه به مردم ،اظهار داشت :هر
روز باید خداوند را شاکر باشیم که توفیق خدمت به
مردم و گرهگشایی از امور و مشکالت افراد جامعه را به
ما عنایت فرموده است.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به انتظارات باالی
مردم و جامعه از قوه قضائیه و مسئوالن قضائی ،گفت:
در حال حاضر سندی در قوه قضائیه در دست تدوین
است که این سند ناظر بر ترسیم کیفیت ارتباطات
مردمی دستگاه قضا است و بنای ما آن است که در
دوره تحول و تعالی همه امور و اقدامات خود را با
پشتوانه علمی و منطقی انجام دهیم و این اقدامات و
برنامهها را به جامعه حقوقی و علمی کشور برای نقد
شدن عرضه کنیم.
وی بیان داشت :دستگاه قضائی از هرگونه نقد
و پیشنهاد در حوزههای گوناگون به منظور اصالح
رویهها و رفع ایرادات استقبال میکند.
مصدق گفت :طی حدود سه سال اخیر که
مسئولیت ریاست قوه قضائیه به اشخاصی از درون این
قوه سپرده شده است و در دوره اخیر که حجتاالسالم
والمسلمین اژهای پرچم عدالت را به دست گرفته،
مردم از اقدامات جهادی قوه قضائیه استقبال کردهاند
و آنها نسبت به دستگاه قضائی خوشبین شدهاند؛

مسئول سیستمهای مدیریتی گاز خوزستان خبرداد:

برگزاری موفقیت آمیز ممیزی خارجی
سیستم مدیریت یکپارچه ( )IMSدر
شرکت گاز استان خوزستان

حمیدرضا موسیخانی مسئول سیستمهای
مدیریتی گاز خوزستان از برگزاری موفقیت آمیز
ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه ()IMS
در شرکت گاز استان خوزستان خبر داد.مسئول
سیستمهای مدیریتی افزود :با توجه به وجود
بیماری کرونا برای دومین سال متوالی ،ممیزی
خارجی به صورت ویدئو کنفرانس در تاریخ های
 1400/06/16لغایت  1400/06/17برگزار گردید
و در جلسه اختتامیه تیم ممیزی یافته های خود
را از فرایندهای مورد ممیزی ،در سه بخش نکات
مثبت ،فرصت های بهبود و عدم انطباق ها ارائه
دادند.موسیخانی ابراز داشت :با توجه به گزارش
تیم ممیزی ،گواهینامه ها استاندارد های ISO
( 9001:2018سیستم مدیریت کیفیت) و ISO
( 45001:2018سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت
حرفهای) ( 14001:2015 ISOسیستم مدیریت
زیست محیطی) و ( 10002:2018 ISOسیستم
مدیریت رسیدگی به شکایات) ورژن : 2018
( 10004 ISOسیستم رضایت مندی مشتریان)
( HSE-MSسیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت
و محیط زیست) تمدید و صدور گواهینامه جهت
استاندارد ( 50001:2018 ISOسیستم مدیریت
انرژی) انجام گردید.حمیدرضا موسیخانی در پایان
ضمن تقدیر از حمایت های مدیر عامل شرکت ،این
نتیجه موفقیت آمیز را مرهون زحمات و مشارکت
تمامی مدیران ،روسا و کارکنان دانست و از همه
همکاران جهت حضور در جلسات و پاسخگویی به
سواالت تیم ممیزی تشکر و قدردانی نمود.

شركت برق منطقه ای گیالن در ترویج
فرهنگ نماز رتبه عالی كسب كرد

شرکت برق منطقه ای گیالن در ترویج و
توسعه فرهنگ نماز در بین دستگاه های اجرایی
استان گیالن موفق به کسب رتبه عالی شد.در
ارزیابی عملکرد اقامه نماز دستگاه های اجرایی
استان گیالن در سال  99که بر اساس  ،مدارک
و مستندات بارگذاری شده در سامانه سجاده،
امتیازات خودارزیابی هیات ارزیاب دستگاه ها و
رصد و نظارت ناظرین ستاد در طول سال به صورت
حضوری و غیر حضوری صورت گرفت ،شرکت برق
منطقه ای گیالن در ادامه اخذ نتایج درخشان در
بخش نماز ،موفق به کسب رتبه عالی شد.گفتنی
است که نمایندگانی از :نماینده ولی فقیه در استان
و امام جمعه ،استاندار گیالن ،سازمان مدیریت
و برنامه ریزی ،دبیران شورای اقامه نماز دستگاه
های اجرایی و مدیر ستاد اقامه نماز استان گیالن و
کارشناس نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز استان
گیالن ،داوری و ارزیابی مستندات دستگاه های
اجرایی استان گیالن را برعهده داشتند و امتیازات
هر دستگاه را مشخص می نمایند.

اجرای شبكه جمع آوري و انشعابات
فاضالب محدوده سنجان و كرهرود در
مراحل پایانی قرار دارد

معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد؛

لذا این حرکت جهادی و امیدآفرین باید استمرار یابد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد :امروز
مسئولیت ریاست قوه قضائیه بر عهده فردی است که
چهل سال از عمر خود را در نظام قضائی کشور صرف
کرده است و من شاهدم که ریاست قوه قضائیه مجدانه
برای پیشبرد امور و ارتقای سطح نظام قضائی کشور
در حال تالش است و وی اصطالحاً روز تعطیل و غیر
تعطیل ندارد و از صبح زود تا پاسی از شب مشغول
کار و خدمت است.
مصدق در ادامه با تکریم حجتاالسالم
والمسلمین قدرتی رئیس کل پیشین دادگستری
قزوین ،گفت :حجتاالسالم والمسلمین قدرتی
شخصیتی پرتالش و جهادگر است و ما از تالشهای
وی در دوره تصدی ریاست کل دادگستری قزوین
تقدیر میکنیم و برای وی در سمت جدید معاونت
حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه که جایگاه مهمی
است آرزوی توفیق داریم.معاون اول دستگاه قضا
همچنین با اشاره به سوابق شعبانی رئیس کل جدید
دادگستری قزوین ،گفت :شعبانی با سابقه حدود ۲۵
سال کار قضائی ،تجربیات فراوانی در امور قضائی و
حقوقی دارد و وی سالهای متمادی خدمت خود را
در قم سپری کرده و در دورهای نیز معاون قضائی
دادگستری قم بوده و در حدود سه سالی هم که
ریاست محاکم دادگستری قزوین را بر عهده داشته،
اقدامات مفیدی را انجام داده است.مصدق در ادامه
عنوان کرد :یکی از شاخصههای بسیار مهمی که
ریاست قوه قضائیه نسبت به آن توجه داشتند ،این
است که نه تنها در خصوص قزوین بلکه بهطور کلی تا

اخبار

جایی که ممکن است در جابهجایی رؤسای کل ،رئیس
کل دادگستری را از داخل همان استان انتخاب کنیم.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد :الحمداهلل
شعبانی شاخصهای مربوط به ریاست کل دادگستری
را داشتند؛ امیدواریم که همچنان در کار خود موفق
باشند .با توجه به هماهنگی و همدلی که در استان
حاکم است ،بتوانند این مسئولیت را بهخوبی انجام
دهند و انجام وظیفه کنند.
وی با اشاره به انتظارات قوه قضائیه از رئیس کل
دادگستری استان قزوین گفت :انتظاری که ریاست
قوه قضائیه از رؤسای کل و مدیران کل دادگستریها
دارند در ابتدا ضرورت حاکم شدن نگاه تحولی در
مدیریت استان مورد توجه است؛ برنامهریزی با خود
رئیس کل دادگستری است و نباید منتظر باشند تا از
مرکز برنامه تدوین و ارائه شود که در جای خود این
اقدام انجام خواهد شد؛ اما انتظار آن است که زمانیکه
شعبانی مسئولیت را پذیرفتند ،اتاق فکری تشکیل
دهند و از فکر نخبگان استانی ،مدیران استانی ،امام
جمعه و نماینده ولی فقیه در استان حسب مورد برای
مدیریت بهینه استان استفاده کنند.
مصدق در ادامه با تاکید بر تمرکز بر پیشگیری
از وقوع جرایم و تخلفات و کاهش ورودی پرونده
عنوان کرد :منتظر نباشیم که دائماً پرونده تشکیل و
رسیدگی شود؛ زمانی که جرمی رخ میدهد ،حتماً
باید پرونده تشکیل و رسیدگی شود ،اما باید مقداری
تمرکز خود را روی چرایی انجام جرم بگذاریم و آن
گلوگاه را ببندیم و نگذاریم که اساساً جرمی اتفاق افتد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد :اگر امروز

شعبانی مسئولیت دادگستری را عهده میگیرند،
زمانی موفق هستند که یکسال دیگر بگویند با
اقدامات انجام شده و همکاری دستگاههای مربوطه
بهطور مثال جرم سرقت کاهش داشتهاست؛ البته
تمامی این موارد مربوط به دادگستری نیست.
وی با تاکید بر توجه ویژه به موضوع حمایت از
تولید و اشتغال و تالش در جهت رفع موانع تولید
اظهار کرد :اساساً افتخار نمیکنیم که مدیرعامل یک
شرکت یا کارخانه در پی تخلف یا جرمی جلب شود؛
البته زمانی که مرتکب جرم شد این اتفاق باید رخ
دهد؛ اما هنر آن است که بهگونهای موضوع مدیریت
شود که این مدیر هم موفق باشد و هم زمینه لغزش
برای او فراهم نشود و اگر احیاناً لغزشی اتفاق افتاد،
گاهی اوقات بد عمل میکنیم.
مصدق در ادامه اذعان کرد :بهطور مثال زمانی که
مدیر یک کارخانه مرتکب تخلف یا جرمی شد ،اولین
کاری که انجام میدهیم این است که درب کارخانه را
میبندیم و برای کارگران مشکل ایجاد میشود؛ در
حالی که آن کارگر اص ً
ال خبر ندارد که چه اتفاقی رخ
داده است .باید در این زمینه الگو گرفت و دید که در
سایر کشورها چگونه رفتار میکنند .تخلف و جرم یک
مدیر نباید منجر به بیکار شدن کارگران شود.
معاون اول قوه قضائیه در پایان گفت :از شعبانی
انتظار دارم ظرف هفتههای آتی یک برنامه عملیاتی
برای کاهش پروندهها بهصورت زمانبندی شده تدوین
کنند و به بنده بگویند که دادگستری را با چه وضعیتی
تحویل گرفتند و برنامه وی در سه ماهه آینده برای
بهبود وضعیت چیست.

مهندس سعید سرآبادانی مدیر امور آب و
فاضالب شهرستان اراک از مراحل پایانی اجرای
شبكه جمع آوري و نصب انشعابات فاضالب
محدوده سنجان و كرهرود خبر داد و گفت  :در این
پروژه مقرر بود مجموعا  58.5کیلومتر شبکه جمع
آوری فاضالب اجرا گردد که تا کنون  54.3کیلومتر
آن انجام شده است.به گزارش روابط عمومی شرکت
آب و فاضالب استان مرکزی وی در خصوص
مناطقی که هنوز شبکه جمع آوری فاضالب اجرا
نشده است اظهار داشت  :در منطقه كرهرود در
محله اربابي و تعدادي از كوچه هاي فرعي آن
حدودا  1150متر طول  ،اجراء شبكه فاضالب باقي
مانده است که در صدد اجرای آن هستیم.مهندس
سرآبادانی در خصوص وضعیت شبکه فاضالب
منطقه سنجان اظهار داشت  :در این منطقه عمدتا
شبکه جمع آوری فاضالب انجام شده است ولی
در  3محله ( پشت درمانگاه  -محله قلعه  -پشت
رودخانه) اجراء خط فاضالب به متراژ  2000متر به
دليل مشکالت فنی فعال ميسر نمي باشد.وی ادامه
داد  :در این منطقه همچنین حدودا متراژ 1200
متر طول در محدوده خيابان هاشمي و خيابان امام
خميني  ،خطوط فاضالب اجراء نگرديده كه اسناد
مناقصه آن در مرحله تهيه و اجراء مي باشد.مدیر
امور آب و فاضالب شهرستان اراک کل انشعابات
فاضالب تعریف شده در این مناطق را حدود 10
هزار و  400انشعاب عنوان نمود و از واگذاری 7
هزار و  440انشعاب فاضالب تاکنون  ،خبر داد.

کمیتهگردشگریخوراکتشکیلمیشود

کمیته گردشگری خوراک در انجمن دفاتر
مسافرتی ایران تشکیل میشود.
حرمت اهلل رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر
خدمات مسافرتی ایران به مدیران عامل شرکتها
و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در نامهای
نوشت :در دهه اخیر بسیاری از کشورهای گردشگر
پذیر جهان از خوراک و الگوهای تغذیهای متفاوت
به عنوان جاذبههای خالق و بیبدیل برای تقویت
صنعت گردشگری خود استفاده کرده و آن را به
عنوان عامل مؤثر در انتخاب یک کشور برای سفر و
گردشگری دانستهاند و همچنین کشور ایران عالوه
بر دارا بودن جاذبههای منحصر به فرد طبیعی و
تاریخی ،دارای فرهنگ غنی و اصیل خوراک
متناسب با هویت فرهنگی هر منطقه است.بر این
اساس و در راستای توسعه محصوالت گردشگری
کشور و استفاده حداکثری از ظرفیت گردشگری
خوراک در جهت توزیع سفرهای داخلی و ورودی
در اقصی نقاط ایران عزیز ما در نظر است کمیته
گردشگری خوراک انجمن راهاندازی و از نقطه
نظرات همه دفاتر بخصوص دفاتری که در زمینه
تورهای گردشگری خوراک داخلی و خارجی
فعالیت داشتهاند ،استفاده شود .از کلیه افراد و
دفاتر که عالقهمند به حضور در این کمیته هستند
و آمادگی فعالیت در زمینه گردشگری خوراک را
دارند درخواست میشود جهت ثبتنام و حضور در
جلسات کمیته ،آمادگی خود را اعالم کنند.

