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 شــیراز - توانایی،خبرنگارتوســعه ایرانی-رئیس 
کمیسیون برنامه بودجه، امور حقوقی و امالک شورای 
شیراز، ضمن یادآوری اینکه آزادی بیان بدیهی ترین 
حقوق اعضای شورا به عنوان نمایندگان مردم است، 
از برخی واکنش ها توسط افراد یا دستگاه ها نسبت به 

بیان نظر شورائیان، انتقاد کرد.
سید ابراهیم حسینی، در تذکری به هیئت رئیسه 
شــورای شــهر شــیراز گفت: یکی از پایه های نظام 

جمهوری اســالمی، اصل مهم آزادی بیان و اندیشه 
اســت و مطابق بند ۵ ماده ۲ آئین نامه وظایف هیئت 
رئیسه شوراهای اســالمی، تالش برای حفظ جایگاه، 
اقتدار و دفاع از حقوق شوراها جزو وظایف آنان است.

حســینی ادامه داد: در ماده ۱۹ آیین نامه داخلی 
شوراها اجازه نطق در حدود وظایف مقرر به اعضا داده 
شده و مطابق ماده ۸۳ قانون شوراها مصوب مجلس، 
اگر اعضای شــورا به عملکرد شــهردار یا شهرداری 
اعتراض و ایرادی داشــتند امکان تذکر دادن وجود 

دارد.
عضو شورای شیراز گفت: البته در ماده ۲۴ آئین نامه 
جایــگاه بعدی نیز پیش بینی شــده که اگــر یکی از 
اعضای شــورا مطلبی را گفت که واقعیت نداشت و یا 

خدای ناکرده توهینی شد، به تشخیص هیئت رئیسه 
شورا به اشخاص حقیقی یا حقوقی اجازه دفاع از خود 

در صحن شورا داده شده است.
حســینی افزود: علیرغم قوانین باال دستی، مدتی 
است گرفتار بلیه ای شــده ایم و آزادی عمل از اعضای 
شورا گرفته شده است، اگر عضوی از اعضای شورا، هر 
جا سخنی بگوید، در دادگاه یا پیش فالن مقام، احضار 

شده و باید پاسخگو باشد.
او خاطرنشان کرد: اعضای شورا در فضای مجازی 
به چالش کشیده می شوند که این کامال درست است، 
اما اگر دقت کنیم می بینیم که در عمل حتی به اندازه 
مردم عادی کوچه و بازار هم حق اعتراض واظهارنظر 

به اعضای شورا داده نمی شود.

عضو شورای شیراز:

آزادی بیان حق بدیهی اعضای شوراها   است

ســنندج - گاللــه فرهــادی، 
خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس اداره 
مدیریت بحــران پدافند غیرعامل 
شهرداری سنندج گفت: شهرداری 
سنندج برای چهارمین سال پیاپی 
جزء شهرداری برتر کشور در حوزه 

پدافندغیرعامل شد.
موحد بابایــی اظهار کــرد: در 
پنجمیــن همایش ملــی پدافند 
غیرعامــل شــهری که بــا حضور 
غالمرضــا جاللی رئیس ســازمان 
پدافند غیر عامــل، مهدی جمالی 

نژاد رئیس سازمان شــهرداری ها 
و دهیاری های کشــور، سید مجید 
میراحمــدی و معــاون امنیتی و 
انتظامــی وزارت کشــور، مهدی 
چمران رئیس شورای شهر تهران، 
و برگزار شــد، شــهرداری سنندج 

برای چهارمین ســال پیاپی جز ۹ 
شهرداری برتر کشــور قرار گرفت 
و به عنوان شهرداری برتر در حوزه 

پدافندغیرعامل معرفی شد.
رئیــس اداره مدیریــت بحران 
پدافند غیرعامل شهرداری سنندج 

خاطرنشــان کرد: در این همایش 
فعالیت ها و اقدامات شــهرداری ها 
در علوم مربوط به پدافند غیرعامل 

مورد ارزیابی قرار گرفت.
بابایی نژاد مهم ترین تهدیدات 
انســان ســاخت شهر ســنندج را 
تهدید در حوزه هــای مردم محور، 
اقتصــادی، ســایبری، زیســتی، 
تغییــرات اقلیمــی، آســیب های 
اجتماعی، شــیوع فرهنگ ناهنجار 
دانست و گفت: مهمترین تهدیدات 
طبیعی در این شــهر نیز شــامل 
زمین لــرزه، حــرکات دامنه ای، 
خشکسالی، آتش سوزی جنگل ها و 
مراتع، فرسایش خاک، گرد و غبار، 
موج سرما، ســیالب، برف سنگین، 
یخبندان و آلودگــی های هوا، آب، 

خاک و آب می شود.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری 
سنندج با توجه به رســالت کاری 
بررســی تمام تهدیدات احتمالی 
و برنامــه ریزی بــرای مقابله با این 
تهدیدات در حد توان را در دستور 
کار قــرار داده و تمرکــز را روی 
پدافند کالبــدی و پدافنــد مردم 
محور، مدیریت شــرایط اضطراری 
درســیالب های شــهری و ایمنی 

شهری قرار داده است.
رئیــس اداره مدیریــت بحران 
پدافند غیرعامل شهرداری سنندج 
اضافه کرد: فرهنگ مردم کردستان 
و سنندج مهم ترین سرمایه پدافند 
مردم محور در این استان است که 
می تواند مانند دیواری مســتحکم 
در مقابله با قدرت نرم ابر قدرت ها با 
اجرای عملیات رسانه ای و عملیات 
روانی بایســتد و تنهــا راه آن القا و 
برجســته کردن ارزش های درونی 

برای عامه جامعه است.

رئیس اداره مدیریت بحران 
پدافند غیرعامل شهرداری 

سنندج خاطرنشان کرد: 
در این همایش فعالیت ها 

و اقدامات شهرداری ها 
در علوم مربوط به پدافند 

غیرعامل مورد ارزیابی قرار 
گرفت.

طی ۸ ماهه گذشته؛
 ۱۶۸ هزار گلستانی

  به صورت رایگان تحت پوشش 
بیمه سالمت قرار گرفتند

 گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-مدیرکل بیمه سالمت گلستان گفت که 
در هشت ماهه گذشته ۱۶۸ هزار و ۵۰۰ نفر از 
اهالی این استان به صورت رایگان زیر پوشش 

خدمات بیمه سالمت قرار گرفتند.
ســید محمد حســینی اظهارکرد: از اواخر 
بهمن ماه سال گذشــته تاکنون یک میلیون و 
۲۳۶ هزارنفر از اهالی گلستان از خدمات بیمه 

سالمت برخوردار شده اند.
مدیرکل بیمه سالمت گلستان افزود: در این 
مدت ۱۶۸ هزار و ۵۰۰ نفر از گلستانی ها که زیر 
پوشش هیچ بیمه ای نبودند، به صورت رایگان 

زیر چتر خدمات بیمه سالمت قرار گرفتند.
حســینی گفت: با افزایش گستره خدمات 
بیمــه، ۵۹ خدمــت و فعالیت توانبخشــی به 
معلوالن در ســبد خدمتی بیمه ســالمت قرار 

گرفته است.
       

 در هفته دولت
 همکاری  شرکت برق 

منطقه ای آذربایجان و دانشگاه 
صنعتی سهند 

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-جلســه تبادل تفاهم نامه همکاری بین 
شــرکت برق منطقه ای آذربایجان و دانشگاه 
صنعتی ســهند با هدف افزایــش همکاری در 
حوزه دیجیتال صنعت برق و انتقال تکنولوژی 
های جدید در ســالن جلســات این شــرکت 

برگزار شد.
در این جلســه که  با حضــور مدیرعامل و 
اعضای کمیته تحقیقات شــرکت برق منطقه 
ای آذربایجان و رئیس دانشگاه صنعتی سهند 
و سایر مســئولین ذیربط این دانشگاه برگزار 
گردید، ابتدا گزارشــی از نیازمندی ها و زمینه 
های همکاری شرکت توســط دکتر اسدزاده 
مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات 

و مشاور مدیرعامل ارائه گردید.
در ادامه، دکتر اســماعیل زاده مدیر عامل 
شرکت برق منطقه ای آذربایجان طی سخنانی 
با اشــاره به اهمیــت و جایگاه دانشــگاه های 
صنعتی بالخص دانشــگاه صنعتی ســهند و 
جایگاه ویژه اساتید و هیئت علمی این دانشگاه، 
بر لزوم افزایش همکاری های دانشگاه و شرکت 
در جهت تحقق هدف ارتباط بیشــتر صنعت و 

دانشگاه تأکید کرد.
ســپس دکتر فاتحــی فر رئیس دانشــگاه 
صنعتی سهند از تالش های مسئولین شرکت 
برق منطقــه ای آذربایجــان در جهت افزایش 
همکاری این شرکت و دانشگاه سهند قدردانی 
کرده و با اشاره به اهمیت و جایگاه دانشگاه در 
پیشرفت و رفع مشــکالت صنعت برق، بر لزوم 
بهره منــدی و به کارگیری فــارغ التحصیالن 
و دانشــجویان دانشــگاهی بالخــص مقطع 

کارشناسی تاکید کرد.
در پایان این جلســه، تفاهم نامه همکاری 
تحقیقاتــی بیــن شــرکت بــرق منطقه ای 
آذربایجان و دانشــگاه صنعتی ســهند با تایید 
طرفین، توسط دکتر اسماعیل زاده مدیرعامل 
شــرکت برق من منطقه ای آذربایجان و دکتر 
فاتحی فر رئیس دانشــگاه صنعتی ســهند به 

امضا رسید.
      

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز 
افزایش ۴۹ هزار کیلوولت آمپر به 
ظرفیت شبکه برق کالنشهر اهواز

اهواز -خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرعامل 
شــرکت توزیع برق اهــواز گفــت: از ابتدای 
امســال، بیش از ۴۹ هــزار و ۵۳۵ کیلوولت 
آمپر با نصب ۱۵۰ دستگاه ترانسفورماتور در 
شــبکه برق اهواز، به ظرفیت شبکه برق این 
کالنشهر اضافه شد. عبدالحمید عباس شیاری  
بیان کرد: در راســتای افزایش رضایتمندی 
شهروندان و پایدار سازی هرچه بیشتر شبکه 
بــرق، تعداد۱۵۰دســتگاه ترانســفورماتور 
از ابتدای امســال در نقاط مختلف شــهری 
و روســتایی کالنشــهر اهواز با اعتبار بالغ بر 
۱۵۱میلیــارد ریال نصب شــده اســت . وی 
افزود: به منظــور افزایش ظرفیــت و تامین 
ولتاژ موردنیاز، همچنین تعــداد ۷۷ ترانس 
دارای روغــن ریزی و معیــوب و کم ظرفیت 
جمع آوری و ترانس جدید بــا ظرفیت باالتر 

جایگزین شد.

استانها

شیراز-توانایی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مراسم کلنگ زنی 
احداث شهرک پرتودهی کوثر با حضور مهندس اسالمی، 
معاون رئیس جمهور و رییس ســازمان انرژی اتمی ایران، 
حجت االسالم و المسلمین خاموشی رییس سازمان اوقاف و 
امور خیریه کل کشور و محمد هادی ایمانیه، استاندار فارس 

در شیراز برگزار شد.
نماینده ولی فقیه و رییس سازمان اوقاف و امور خیریه 
کشور گفت: عملیات اجرایی ســاخت شهرک پرتودهی 
کوثر با همکاری موقوفه دانش سالمت کوثر ،سازمان اوقاف 

و سازمان انرژی اتمی ایران با ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار در 
شیراز آغاز شد.  حجت االســالم سید مهدی خاموشی روز 
دوشنبه  در حاشیه آئین کلنگ زنی شهرک پرتودهی کوثر 
در شیراز به خبرنگاران،گفت: قریب ۳ سال است که سازمان 
اوقاف در بحث دانش بنیان وارد شده که ۳۶ شرکت تاکنون 
ثبت شده که مدیریت اغلب این شــرکت ها توسط بخش 

خصوصی است. 
وی ادامه داد: مجموعه دانش سالمت کوثر فارس صد در 
صد موقوفه است و اکنون با ایجاد شهرک پرتودهی در حوزه 

بهره وری محصوالت کشــاورزی و ... وارد خواهد شد. این 
مسوول ،  حفظ اصل وقف ،افزایش منافع موقوفات و اجرای 
نیت را سه اصل مهم در حوزه وقف دانست و گفت: موقوفاتی 
که در سطح کشور از توان مالی خوبی برخوردار بوده اند برای 
ورود به حوزه دانش بنیان هدایت شده اند. نماینده ولی فقیه 
و رییس ســازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: موقوفه 
دانش سالمت کوثر نیز یکی از موقوفات ممتاز کشور است 
که اکنون عملیات اجرایی شهرک پرتودهی این موقوفه در 

شهرک صنعتی شیراز آغاز شده است.

با ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار ؛

ساخت شهرک پرتودهی در شیراز آغاز شد

برای چهارمین سال پیاپی محقق شد؛

 شهرداری سنندج جزو شهرداری های برتر كشور در حوزه پدافندغیرعامل 

شد

 کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوســعه ایرانی-به دنبال 
افزایش جمعیت در شهر کرمانشــاه، از دو سال گذشته 
تاکنون ایجاد شــهر جدید مصوب شــده که مسئوالن 

می  گویند قرار است ۹۰ هزار نفر را صاحب خانه کند. 
زمزمه ساخت شهر جدید در کرمانشاه از دو سال پیش 
تاکنون به گوش می رســد و حاال متولیان عمرانی استان 
می  گویند برای ساخت شهر جدید دانشگاه شهید بهشتی 

را پای کار آورده اند.
شهر جدید قرار است به روز باشد و زیرساخت هایش به 

گونه ای فراهم شود که حدود ۹۰ هزار نفر را در خود جای 
دهد و خبری از حاشیه نشینی در آن نباشد.

آهکی، مدیرکل راه و شهرســازی اســتان کرمانشاه 
اظهار داشت: ما ملزم به ساخت ۱۲۰ هزار واحد مسکونی 
برای افراد واجد شــرایط در طرح ملی مسکن هستیم و 
شــهر جدید کرمانشاه نیز مصوب شــده و بهترین نقطه 
و مکان برای این شــهر در نظر گرفته خواهد شــد. وی با 
اشاره به شــرایط الزم برای زندگی در این شهرها عنوان 
کرد: این طرح برای افراد واجد شرایط اقدام ملی مسکن 

است؛ یعنی افرادی که تاکنون شــامل استفاده از سکن 
دولت نشده اند و هم اکنون فاقد منزل مسکونی مستقل 

هستند.
بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه نیز هفته گذشته 
در نشستی در این زمینه اظهار داشــت: انجام مطالعات 
دقیق برای احداث شهر جدید الزامی است و این شهر باید 
ویژگی های یک شهر مدرن و پیشــرفته را داشته باشد و 
امکاناتی همچون پارک کودک و نوجوان که در کرمانشاه 

وجود ندارد باید در شهر جدید ایجاد شود. 

شهر جدید کرمانشاه شهری مدرن برای ۹۰ هزار نفر

خبر

اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
دوازدهمیــن نمایشــگاه تخصصی صنعــت صنایع برق و 
اتوماســیون صنعتی اصفهان ۴ تا ۷ آبان در محل نمایشگاه 

بین المللی اصفهان برگزار می شود .
مهندس ســید مجتبی باطنــی مدیر روابــط عمومی 

شرکت توزیع برق اصفهان گفت : صنعت برق به عنوان یکی 
از مهمترین صنایع زیر ســاختی و شــریان حیاتی زندگی 
اقتصادی و اجتماعی کشــور تمام مولفه های رشد و جهش 
در کشور اعم از رفاه ؛ فرهنگ ، اقتصاد و گردشگری را تحت 

الشعاع قرار داده است .

وی در ادامه افزود : نمایشگاهها ویترین های اقتصادی می 
باشند که به طور حتم در پویایی کشور اثر گذار خواهند بود 
. وی خاطر نشان کرد  :نمایشگاههای تخصصی بین المللی 
فرصتی برای باز دید متخصصان و کارشناسان امر ایجاد می 
کنند تا با  تولید کنندگان و دستاوردهای آنها از نزدیک آشنا 

شوند و از پتانســیل های مذکور بهره وری درست را داشته 
باشــند . باطنی از همکاران شرکت خواســت تا از آخرین 
دستاوردهای تخصصی ارایه شده از سوی شرکت کنندگان 
بازدید و  فرصت های جدیدی  برای دانسته ها و حتی ایجاد 

انعقاد قرار  دادهای کاری ایجاد کنند.

آغاز نمایشگاه تخصصی صنعت صنایع برق و اتوماسیون  دراصفهان


