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   درسه ماه نخست امسال؛

99 درصد توليد تکليفي مناطق نفتخيز 

جنوب محقق شد
اهواز - خبرنگار فرصت 

شرکت  مديرعامل  امروز- 

از  جنوب  نفتخيز  ملي 

توليد  درصدي   99 تحقق 

تکليفي اين شرکت در سه 

ماه نخست امسال خبر داد. 

با  پور  عالي  بيژن  مهندس 

مورد  در  خبر،  اين  اعالم 

ملي  مصوبه شرکت  مطابق  اين شرکت  هاي  برنامه  تحقق 

برنامه  داشت: سال گذشته 100,3 درصد  اظهار  ايرن  نفت 

توليد تکليفي اين شرکت محقق شد. وي، تصريح کرد: در سه 

ماه نخست امسال وضعيت مناسبي را در بخش توليد شاهد 

بوده ايم و پس از لغو تحريمها به سرعت و ظرف مدت سه 

ماه توليد افزايش يافت و هم اکنون حدود 99 درصد از توليد 

پيش بيني شده، محقق شده است. مديرعامل شرکت ملي 

نفت خيز جنوب خاطرنشان کرد: يک درصد باقيمانده نيازمند 

اقدامات بيشتري است که در ماه هاي آينده رقم خواهد خورد. 

شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب هم اکنون با بيش از 45 

ميدان هيدروکربوري بزرگ و کوچک در گستره اي افزون بر 

400 هزار کيلومتر مربع از استان بوشهر تا شمال خوزستان، به 

عنوان بزرگترين توليد کننده نفت ايران حدود 80 درصد نفت 

خام و 16 درصد گاز کشور را توليد مي کند.

مدیر کل بنياد مسکن لرستان:

۴۰ درصد واحدهای مسکن روستایی 

لرستان دارای سند مالکيت هستند
خبرنگار   - آباد  خرم 

مدير  امروز-  فرصت 

انقالب  مسکن  بنياد  کل 

در  گفت:  لرستان  اسالمی 

از  درصد   40 حاضر  حال 

اين  روستايی  واحدهای 

استان دارای سند ماليکت 

پور  خاکی  فرهاد  هستند. 

اظهار داشت: از 169 هزار واحد مسکن روستايی لرستان تا 

کنون 96 هزار واحد، يعنی 59 درصد آن ها در برابر زلزله مقاوم 

سازی شده اند. وی افزود: اگر بانک های عامل به مصوبات 

هيئت دولت در اين زمينه عمل کنند هفت هزار و ۲00 واحد 

مسکن روستايی ديگر در برابر زلزله مقاوم سازی می شوند. 

مدير کل بنياد مسکن انقالب اسالمی لرستان ادامه داد: از اين 

طريق 480 هزار هکتار به فضای روستايی مقاوم سازی شده 

استان، افزوده می شود. وی خاطر نشان کرد: وضعيت مقاوم 

سازی مسکن روستايی در استان نسبت به ساير استان ها از 

شرايط مطلوبی برخوردار است. مدير کل بنياد مسکن انقالب 

اسالمی لرستان در بخش ديگری از سخنان خود به صدور 

سند واحدهای روستايی اشاره کرد و گفت: از 169 هزار واحد 

مسکن روستايی ۷0 هزار واحد دارای سند مالکيت بوده و در 

مجموع 40 درصد خانه های روستايی استان سند دار هستند. 

خاکی پور افزود: امسال نيز 3 هزار و ۷00 واحد مسکن سند 

دار می شوند و 900 سند نيز تا کنون برای واحدهای روستايی 
صادر شده است.

جلسه شورای حفاظت از منابع آب  

شهرستان مراوه تپه تشکيل شد

آب  منابع  از  حفاظت  شورای  کرمی-جلسه  گرگان-نادر 

شهرستان مراوه تپه با حضور فرماندار و اعضای شورای حفاظت 

شهرستان تشکيل شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب 

منطقه ای، فرماندار شهرستان مراوه تپه در اين جلسه گفت: 

سال زراعی امسال با عنايت به نزول برکات الهی و بارندگی 

هايی که اتفاق افتاد سال خوبی از نظر توليد محصوالت زراعی 

بود.اسماعيل تاجی افزود: اصالح روش های آبياری، تشويق 

گياهان  و  زعفران  و  باغی  محصوالت  کشت  به  کشاورزان 

دارويی،جايگزين کشت های پر آب طلب مانند شالی،اطالع 

رسانی مستمر به مردم و صرفه جويی در مصرف آب خصوصا 

در بخش کشاورزی،اجرای طرح های آبخيز داری در مسير 

حوضه ها به منظور کمک به تغذيه سفره های زيرزمينی و 

مهار سيالب مورد توجه و تاکيد شورای حفاظت شهرستان 

است.حسين ثابتی رييس اداره منابع آب کالله و مراوه تپه نيز 

در اين جلسه گزارشی از وضعيت بارندگی های سال جاری 

آبی ومقايسه آن با مدت مشابه سال گذشته اعالم کرد و در 

ادامه از اقدامات سال جاری اين اداره مبنی بر اطالع رسانی به 

مردم و کشاورزان از طريق توزيع اطالعيه ها و تراکتها در سطح 

منطقه به منظور استفاده بهينه از آب، جلسات هم انديشی با 

حضور بخشداران، فعاليت اکيپهای گشت و بازرسی به منظور 

شناسايی و انسداد چاه های حفر شده و غير مجاز و جلوگيری 

از اضافه برداشت چاه های مجاز خبرداد.گفتنی است در اين 

جلسه مقرر گرديد اطالع رسانی مستمر مبنی بر رعايت الگوی 

کشت و مديريت سطح زير کشت و تمهيدات الزم در کشت 

های تابستانه و صرفه جويی در مصرف آب در دستور کار جهاد 

کشاورزی و منابع آب قرار گيرد.

جلسه امضاء تفاهم نامه سرمایه گذاری 

دو ميليارد دالری ميان ایرالکو و شرکت 

CREC چين

اراک - خبرنگار فرصت امروز- جلسه امضاء تفاهم نامه ۲ 

 CREC ميليارد دالر سرمايه گذاری ميان ايرالکو و شرکت

چين به منظور اجرای طرح های توسعه ای ايرالکو در سايت 

دو اين شرکت در شهرک صنعتی خيرآباد. اجرای طرح بهينه 

سازی و نوسازی خطوط 4 و 5 ايرالکو  در حالی که کمتر از 

دو هفته از عقد قرارداد اين طرح ميگذرد، کليد خورد.  مجيد 

پورعطار،  مديرعامل شرکت آلومينيوم ايران در جلسه ای که 

به منظور امضای تفاهم نامه سرمايه گذاری ۲ ميليارد دالری 

ميان شرکت ايرالکو و کنسرسيوم CREC چين برگزار شد 

از اجرايی شدن طرح بهينه سازی و نوسازی خطوط 4 و 5 

شرکت ايرالکو خبر داد.  مجيد پورعطار افزود: در حاليکه کمتر 

از دوهفته از عقد قرارداد ايرالکو با شرکت NFC چين به 

منظور بهينه سازی ساير خطوط قديمی ايرالکو ميگذرد ؛ با 

انجام پيش پرداخت اين قرارداد، از روز جاری اجرای اين طرح 
کليد خورد.

برگزاري محفل جمع خواني قرآن کریم در 

نمازخانه ستادمنطقه آذربایجان غربي

خبرنگار   - اروميه 

فرصت امروز- همزمان با 

رمضان  مبارک  ماه  بيستم 

و  قرآن  با  انس  محفل 

جمع خوانی قرآن کريم در 

محل نمازخانه ستاد منطقه 

اروميه برگزار شد  به گزارش 

فرصت امروز به نقل از پايگاه 

اطالع رسانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 

اروميه مقدسی رئيس روابط عمومی منطقه اروميه گفت: به 

منظور بهره مندی معنوی کارکنان از فضائل پرخيرو برکت ماه 

ميهمانی خدا برنامه های فرهنگی مختلفی در سطح منطقه 

برگزار شده است که ميتوان به برگزاری مسابقه کتابخوانی ويژه 

ماه مبارک رمضان، توزيع کتاب ارتباط با خدا در بين کارکنان، 

سخنرانی ائمه جماعات در بين نماز ظهر و عصر در مورد احکام 

و مسائل روز، ديدار و مالقات با نماينده ولی فقيه در استان و امام 

جمعه شهرستان اروميه و برگزاری محفل انس با قرآن و جمع 

خوانی قرآن کريم اشاره کرد وی خاطر نشان ساخت احمد 

مجرد مدير جديد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 

اروميه به اقدامات فرهنگی ويژه کارکنان تاکيد ويژه ای دارد و 

از برگزاری برنامه های آموزشی و فرهنگی حمايت می کند.

حضور پرشور کارکنان گاز مازندران در 

راهپيمائی روز جهانی قدس

ساری - خبرنگار فرصت 
امروز کارکنان شرکت گاز 

همزمان  مازندران  استان 

حضور  با  کشور  سراسر  با 

روز  راهپيمايی  در  پرشور 

حمايت  قدس  جهانی 

دفاع  بی  ملت  از  را  خود 

و  داشته  اعالم  فلسطين 

اقدامات بی رحمانه رژيم صهيونيستی را محکوم نمودند.  در 

اين راهپيمايی که  در يازدهم تيرماه انجام شد،بسيجيان شرکت 

گاز استان مازندران همگام با ديگر نقاط ايران اسالمی با حضور 

در اين راهپيمايی بساط نظام سلطه را در هم پيچيده و دندان 

های تيز شده استکبار جهانی را در هم شکستند. در حاشيه 

راهپيمايی روز جهانی قدس " محمد اسماعيل ابراهيم زاده " 

مديرعامل شرکت گاز مازندران ضمن تقدير از حضور پرشور 

مردم در راهپيمايی روز جهانی قدس گفت : همان گونه که امام 

ره فرمودند روز قدس روز حيات اسالم است و مردم مسلمان 

جهان در اقصی نقاط جهان با حمايت از مردم مظلوم فلسطين 

و محکوم کردن جنايات رژيم غاصب صهيونيستی همواره احيا 

گر روحيه ضد استکباری مسلمانان بوده است . در پايان مراسم 

کارکنان شرکت گاز مازندران ضمن قرائت قطعنامه، در نماز 

عبادی و سياسی جمعه روز جهانی قدس شرکت کردند .

نيروهای یگان حفاظت شيالت گلستان 

صيادان غير مجاز را متوقف کردند

يگان حفاظت  نيروهای  تالش  یعقوبی-با  گرگان-فيروزه 

شيالت گلستان طی دو عمليات دو فروند قايق موتوری غير 

مجاز در حوزه استحفاظی آشوراده کشف و ضبط شد.به گزارش 

پايگاه اطالع رسانی اداره کل شيالت گلستان، فرمانده يگان 

حفاظت شيالت استان با اعالم اين خبر گفت: نيروهای يگان 

حفاظت طی يک عمليات دو مرحله ای گشت مشترک دريايی 

در منطقه آشوراده ، در مرحله اول يک فروند قايق موتوری 5 قوه 

اسب پارسيان به همراه ۲ کيلوگرم ماهی فلسدار با يک سرنشين 

غير مجاز که قبل از رسيدن مامورين متواری گرديد، شناسايی 

کردند.همچنين در مرحله دوم اين عمليات در منطقه روبروی 

گرگانرود، يک نفر صياد غير مجاز به همراه يک فروند قايق 

پارويی غير مجاز شناسايی و دستگير شد.سرهنگ پاسدار غفار 

سعيدی  نسب اظهار کرد: طی مرحله دوم اين عمليات گشت 

زنی ديگر با تالش نيروهای يگان حفاظت شيالت گلستان يک 

فروند قايق پارويی غيرمجاز، ۲ کيلوگرم ماهی فلسدار از نوع 

کفال، تعدا ۲ عدد پارو و ۲ شاخه لنگر از صيادان غيرمجاز کشف 

و ضبط شد.با اقدام نيروهای گشتی جهت توقيف قايق، کليه 

آالت و ادوات صيادی آنها ضبط و کشف  و به پايگاه آشوراده 

انتقال داده شد.فرمانده يگان حفاظت شيالت گلستان در پايان 

تصريح کرد: متهمان به همراه آالت و  ادوات کشف شده پس 

از تشکيل پرونده قضايی جهت رسيدگی به دادسرای عمومی 

انقالب شهرستان بندرترکمن معرفی و اعزام گرديده اند.

  از مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 

خوزستان   تقدیر شد

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- جمال عالمی نيسی معاون 

توسعه مديريت و منابع انسانی و مسئول کميته مالی و پشتيبانی 

ای  منطقه  برق  شرکت  مديرعامل  از  استان  انتخابات  ستاد 

خوزستان به خاطر تالش های ارزشمند در همکاری با استانداری 

خوزستان  در برگزاری  انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای 

اسالمی قدردانی کرد. جمال عالمی نيسی دراين لوح تقدير آورده 

است:  نظام خردمند پرور و انديشه ورز انقالب اسالمی ايران 

فرصتی نيک برای ارجمندان و گران مايگانيست که دل در گرو 

خدمت و تعالی اين ساختار ارزشی نهاده اند ، ما بر اين باوريم 

که همت بلند، تعهد  و ارج  گذاردن به ارزش های ناب اسالمی 

، انسانی ، توفيق و کرامتی است که خدای متعال در انسان های 

اليق به وديعت گذاشته است . وی در ادامه اين لوح تقدير آورده 

است : بدينوسيله از تالش های ارزشمند شما در همکاری با 

استانداری خوزستان در برگزاری  انتخابات خبرگان رهبری و 

مجلس شورای اسالمی  صميمانه سپاسگزار و قدردانيم ، باشد 

که خدای متعال ما را در پناه امن الهی خويش محفوظ بدارد.

بازدید مدیرعامل سازمان بنادر از طرحهای 

سرمایه گذاری بندر شهيد رجایی

و  راه  وزير  معاون  امروز-  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 

شهرسازی و مديرعامل بنادر و دريانوردی از پروژه های سرمايه 

گذاری حوزه مواد معدنی و نفتی بندر شهيد رجايی بازديد و با 

سرمايه گذاران بخش خصوصی ديدار و گفتگو کرد. به گزارش 

واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دريانوردی 

هرمزگان، بازديد از اراضی ۲00 هکتاری و زون نفتی پسکرانه 

بندر خليج فارس از جمله برنامه های بازديد مديرعامل سازمان 

بنادر و دريانوردی از بزرگترين بندر تجاری ايران بود. "محمد 

سعيدنژاد" و هيات همراه ضمن حضور در قلب دروازه طاليی 

اقتصاد ايران از چندين پروژه سرمايه گذاری واقع در پايانه مواد 

معدنی )اراضی ۲00 هکتاری( بندر شهيد رجايی بازديد و با 

مديران شرکت های سرمايه گذار ديدار و گفتگو کرد. مديرعامل 

سازمان بنادر و دريانوردی ضمن بازديد از بخش های مختلف اين 

ترمينال، در نشستی به منظور بررسی مباحث مربوط به تعيين 

کرد؛  شرکت  بندر  معدنی  مواد  صادراتی  فعاليت های  تکليف 

اين نشست به منظور بررسی ديدگاه های کارشناسی و احصاء 

مشکالت شرکت های سرمايه گذار در اين پايانه و يافتن راهکاری 

علمی تعيين الگوی ساماندهی صادرات مواد معدنی برگزار شد. 

معاون وزير راه و شهرسازی همچنين در معيت استاندار هرمزگان 

و مديرکل بنادر و دريانوردی استان از طرح های سرمايه گذاری 

ذخيره سازی، صادرات و ترانزيت فرآورده های نفتی واقع در 

پسکرانه بندر خليج فارس نيز بازديد کرد. 

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز- در پنجمين 

دوره جايزه مديريت سالمت اداری که به منظور 

ها  سازمان  اداری،  مفاسد  بروز  از  پيشگيری 

،ادارات، و شرکت های دولتی و خصوصی کشور 

مورد ارزيابی و پايش قرار گرفتند ، شرکت گاز 

استان اصفهان تنديس سيمين اين جايزه را در 

بخش انرژی از آن خود کرد. به گزارش خبرنگار 

از اصفهان، در پنجمين دوره جايزه مديريت  ما 

سالمت اداری عملکرد سازمانها  در راستای نظام 

های مديريت راهبردی، فرآيندی ، سرمايه انسانی 

و فناوری،  در دو سطح “بنگاه های اقتصادی و 

ارزيابی شدند که طی آن  شرکتهای خدماتی”  

بانکها و موسسات مالی و اعتباری در زمره بنگاه 

ادارات و شهرداری ها در گروه  های اقتصادی و 

دوره،  اين  در  گرفتند.  قرار  خدماتی  شرکتهای 

شرکت گاز استان اصفهان در بين ساير شرکت های 

گاز استانی رتبه نخست را کسب کرد و به طور کلی 

در بخش انرژی در جايگاه دوم قرار گرفت و تنديس 

سيمين را از آن خود نمود. جايزه مديريت سالمت 

اداری در راستای جلوگيری نظام مند از فرصت 

های بروز مفاسد اداری و تقدير از سازمان های 

موفق در اين حوزه از سال 89 به شکل مستقل، 

آغاز به کار کرده و تاکنون در پنج دوره برگزاری 

اين جايزه بيش از 100 بنگاه اقتصادی و سازمان 

خدمات عمومی بزرگ کشور را مورد بررسی قرار 

داده است. خاطرنشان می شود که جشنواره جايزه 

فرمان  تحقق  منظور  به  اداری  مديريت سالمت 

هشت ماده ای مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( 

و اجرای قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ايران 

به کنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و 

مقررات ارتقای سالمت اداری و پيشگيری و مبارزه 

با رشوه و فساد در دستگاه های اجرايی و بنگاه 

های اقتصادی  در حالی در تاريخ 31 خرداد ماه 

در تهران برگزار گرديد که برگزيدگان آن ،  سازمان 

اداری  ارتقای سالمت  مسير  در  که  بودند  هايی 

سرعت بيشتر و عملکرد بهتری داشتند.

کسب تندیس سیمین جایزه سالمت اداری توسط شرکت گاز استان اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی خبر داد؛ 

آب کالن شهر تبریز از چاه های دامنه های کوه سهند و سد نهند تامین می شود 

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان مرکزی: 

استفاده ساالنه 40 میلیون متر مکعب پساب تصفیه در استان مرکزی 

تبریز - اسد فالح- با توجه به کمبود منابع آبی، بروز خشکسالی، 

افزايش جمعيت و صنايع جا دارد با فرهنگ سازی و اطالع رسانی به 

مردم در خصوص نحوه استفاده درست از آب از هدرروی هرچه بيشتر 

آب جلوگيری شود. به گزارش خبرنگار ما در تبريز، مديرعامل شرکت 

آب و فاضالب اين استان با اعالم اين مطلب اظهار داشت: با توجه به 

اينکه کشور ايران در رديف مناطق نيمه خشک قرار گرفته و استان 

آذربايجان شرقی نيز از اين حيث مستثنی نبوده و تامين بخش زيادی 

از آب شرب شهروندان به صورت فرااستانی و با هزينه های گزاف 

بوده و عالوه بر اين آب شهر تبريز از چاه های دامنه های کوه سهند 

و همچنين از سد نهند تامين می شود لذا الزم است مشترکين و 

همشهريان نهايت دقت و صرفه جويی را در استفاده صحيح آب مدنظر 

داشته باشند.مهندس عليرضا ايمانلو با اشاره به برخی استفاده های 

ناصحيح از آب شرب بهداشتی همچون شستشوی خودرو، آبياری 

فضای سبز منزل و غيره اضافه کرد: فرهنگ سازی در نحوه مصرف 

درست آب بايد مورد توجه قرار گيرد تا در کارهای روزمره که از آب 

استفاده می شود اسراف و هدرروی آن کاهش يابد.وی به ميزان توليد 

آب در تبريز و استان اشاره کرد و گفت: به طور متوسط ميزان توليد 

آب در تبريز 4500 ليتر در ثانيه و در استان نيز ۷6۷0 ليتر در ثانيه و 

اين ميزان در زمان پيک مصرف 5000 ليتر در ثانيه در تبريز و 9000 

ليتر در ثانيه در استان افزايش می يابد.وی همچنين به صرفه جويی 

10 درصدی مصرف آب توسط مشترکين و رعايت الگوی مصرف 

دعوت و تاکيد کرد و از شهروندان خواست که توصيه های شرکت 

آب و فاضالب استان را جدی بگيرند تا در خصوص آب مصرفی دچار 

مشکل نشوند.وی ادامه داد: شهروندان عزيز نيز با استفاده از شيرآالت 

کاهنده و همچنين با استفاده از لباسشوئی و ظرفشوئی های استاندارد 

مايه حياتی  اين  در مصرف  به صرفه جوئی  نسبت  و کم مصرف 

کوشا باشند.اين مقام مسوول ضمن درخواست مجدد از همشهريان 

درخصوص عدم اسراف آب شرب بهداشتی و صرفه جويی اين مايه 
حيات گفت: آب رکن اصلی توسعه پايدار است  و فقدان يا کمبود 

اين مايع حيات بخش موجب اختالل در زندگی شهروندان و بروز 

نابسامانی های فراوان می شود. وی خاطرنشان کرد: الگوی صحيح 

مصرف آب برای هر نفر 150 ليتر در شبانه روز است که متاسفانه اين 

رقم در استان ما بيش از 190 ليتر در شبانه روز می باشد.

اراک - خبرنگار فرصت امروز - در نشست خبری که به مناسبت 

هفته صرفه جويی در مصرف آب برگزار گرديد مهندس عبدالرضا 

خليلی مدير عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با اشاره به 

افزايش ميزان مصرف آب در تابستان اظهار داشت: با شروع فصل 

گرما و افزايش ميزان مصرف و توليد آب ، مديريت مصرف آب نياز 

به يک مديريت جدی دارد چرا که محدوديت منابع آبی با يک سال 

بارش باران و برف از بين نمی رود، پس بايد در مصرف بهينه آب دقت 

کرده و طرح ها و برنامه هايی جهت کاهش مصرف آب لحاظ نمود.

مديرعامل آب و فاضالب استان مرکزی با اشاره به بحث آب بها گفت: 

در بحث آب بها در سال 95  هيچگونه افزايشی نسبت به سال گذشته 

نداريم و تنها در بخش نصب انشعاب درصدی اضافه شده که حدود 

140 هزار تومان است که با توجه به تهيه لوازم از سوی مردم اين 

مقدار نيز اعمال نمی شود. عبدالرضا خليلی با اشاره به افزايش ميزان 

مصرف آب در تابستان اظهار داشت: شروع فصل گرما و افزايش 

ميزان مصرف و باال رفتن نياز به توليد از 3600 ليتر در ثانيه به 5600 

ليتر نياز به يک مديريت جدی و همه جانبه دارد چرا که نه  تنها در 

اين فصول تقاضای مصرف افزايش می يابد بلکه منابع آبی نيز به  سبب 

فاصله گرفتن از فصول بارندگی کاهش می يابند و اين امر ضرورت 

مديريت مصرف را افزايش می دهد. مديرعامل شرکت آب و فاضالب 

استان مرکزی با اشاره به استفاده صحيح از منابع آب سالم گفت: قرار 

شد کميته ای به منظور استفاده از پساب شازند و مهاجران به جای آب 

سد کمال صالح برای خنک کننده های پتروشيمی تشکيل شود، بايد 

شبکه آب استان را طوری تنظيم کنيم که آب استان بسته به مصرف 

جداسازی شود و بايد آب شرب را از آب بهداشتی جدا کنيم مشابه 

کاری که در ساوه انجام داده ايم چرا که از ۲4۲ ليتر آب مصرفی هر 

فرد در شبانه روز تنها 5 ليتر آن برای شرب است. خليلی تصريح کرد: 

به منظور تعويض کنتورهای فرسوده نيز اقداماتی انجام شده است که 

از جمله آن می توان به اقدام برای تعويض 10 هزار کنتور اشاره کرد 

که ۷ هزار کنتور خريداری شده و 3 هزار تا از آن وارد مرحله عمل 

شده است و پيش بينی انجام شده اين است که تا پايان نيمه دوم سال 

بيش از ۲0 هزار مشترک را تعويض کنيم. مديرعامل شرکت آب و 

فاضالب استان مرکزی ادامه داد: در رابطه با انتقال آب از خارج استان 

نيز پيگيری های الزم در حال انجام است که می شود گفت طرح 

خليج فارس طرح پرهزينه ای بوده و ما برنامه داريم که اين انتقال را از 

منطقه نزديکتری انجام دهيم که خزر به اين منظور مناسب تر است. 

خليلی عنوان کرد: امسال از سوی سازمان ملل سال آب و مشاغل 

نام گذاری شده است آب کااليی اقتصادی نيست و به امنيت روانی و 

واقعی جامعه مرتبط است، محدوديت منابع آب امکان اقتصاد پايدار 

از هر کشوری را می گيرد هيچ شغلی وجود ندارد که بی ارتباط با 

آب باشد و هيچ توليدی بدون آب انجام نمی شود و توليد در واقع 

تنها وابسته به آب نيست بلکه محتاج به آب است و گر چه منابع 

آب کشور محدود است ولی اين نمی تواند عاملی باشد برای اينکه 

کشور را از توليد بازنگهداريم و نياز به برنامه ريزی به  منظور ايجاد سد، 

تصفيه خانه و غيره است. وی افزود: يکی از مشکالت آبفای استان 

مطالباتی است از مشترکان دارد که حدود ۷ ميليارد و 400 ميليون 

تومان است که 3 ميليارد آن شامل مردم استان و مابقی آن را صنايع 

که بيشتر دولتی ها هستند بدهکارند، البته 90 درصد از مشترکان 

خودشان نسبت به پرداخت اقدام می کنند و برای 10 درصدشان 

اخطار داده می شود که عمده آنها نيز بعد از اخطار نسبت به پرداخت 

اقدام می کنند و سال گذشته کمتر از 300 مشترک قطعی داشتيم. 

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی تصريح کرد: به طور 

متوسط بايد ساالنه 5 درصد  از شبکه آب استان را بازسازی کنيم 

که در استان مرکزی در مجموع 3400 کيلومتر شبکه آب و 1600 

کيلومتر فاضالب داريم که از اين مقدار 400 کيلومتر حدود 15 

درصد شبکه استان نياز به بازسازی دارد. خليلی بيان داشت: استان 

مرکزی با داشتن چهارصد و چهل هزار مشترک آب و ۲50 هزار 

مشترک فاضالب در فصول پرآب سال که مصرف آب نيز کمتر بوده 

نياز به توليد 3600 ليتر آب در ثانيه دارد  که اين ميزان در فصل 

تابستان و زمانی که مصرف آب افزايش يافته به 5600 ليتر در ثانيه 
افزايش می يابد.

ايران زمين

مقام  قائم   - امروز  فرصت  خبرنگار   - کرج 

شهردار کرج به تشريح برخی ويژگی های بزرگراه 

شمالی شهر کرج به عنوان ابرپروژه شهر پرداخت 

و بيان داشت: تنها يکی از تقاطعاتی که در مسير 

اجرای اين طرح روی پل بيلقان احداث خواهد 

شد، به ۲00 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد که 

يکی از مهمترين و بزرگترين تقاطعات احداثی 

در پروژه بزرگراه شمالی خواهد بود.  محمدرضا 

رضاپور که مسئوليت پيگيری امور مربوط به اين 

بزرگراه از سوی شهردار کرج به وی واگذار شده 

است، اظهار داشت: رقم يکصد ميليارد ريال برای 

اين طرح در سال جاری اختصاص داده شده که 

مقرر است بخشی از عمليات احداث 1۷,5 کيلومتر 

بزرگراه شمالی را با استفاده از اين اعتبار به انجام 

برسانيم. وی، با تاکيد بر اينکه مراحل مناقصه و 

از حساس  يکی  پروژه  اين  در  پيمانکار  انتخاب 

عملکرد  تاريخ  در  اقدامات  ترين  قانونی  و  ترين 

مديريت شهری کرج بوده است، خاطرنشان کرد: 

با دقتی که از سوی مسئوالن و کارشناسان در 

به  مراحل  اين  انجام گرفت  حوزه های مختلف 

خوبی و با تاييد همه ناظران و بازرسان به اجرا 

درآمد. به گفته اين مسئول، در نهايت گروه طرح 

و ساخت پروژه مشتمل بر دو پيمانکار رتبه يک به 

همراه دو مشاور از جمله مشاور ژئوتکنيک برای 

طرح انتخاب گرديد. وی، گروه طرح و ساخت را 

شامل مشاوران شرکت های اردام، رهاب، زمين 

ساخت آزما و پيمانکاران طرح را شامل شرکت 

از  همگی  که  کرد  ذکر  راهيدکو  و  آذران  های 

توانمند در حوزه  و  فعال  پيمانکاران  مشاوران و 

به  عمرانی  بزرگ  های  طرح  ساخت  و  طراحی 

پروژه  اينکه در  بيان  با  آيند. رضاپور،  شمار می 

مراحل  طرح  تهيه  با  همزمان  شمالی،  بزرگراه 

اجرای آن انجام می شود، اين امر را مبين اهميت 

اذعان داشت: طرح  و  عنوان کرد  پروژه  طراحی 

های سويل و سازه توسط گروه مشاور بررسی و 

اختيار  اجرا در  برای  طراحی می شود و سپس 

پيمانکار قرار می گيرد. اين مسئول، اضافه کرد: 

طبق برنامه ريزی انجام گرفته، طرح دارای تعداد 

زيادی تقاطع غيرهمسطح است که بخصوص يکی 

از بزرگترين اين تقاطعات روی پل بيلقان با دهانه 

ای يکصد و پنجاه متری احداث خواهد شد. قائم 

مقام شهردار کرج ادامه داد: اين تقاطع به تنهايی 

نزديک به ۲00 ميليارد تومان اعتبار طرح را به 

خود اختصاص می دهد که يکی از برجسته ترين 

بزرگراه شمالی  اجرای طرح  در مسير  تقاطعات 

شهر خواهد بود. وی، با اشاره به اينکه هم اکنون 

عمليات ميخ کوبی و نقشه برداری اوليه مسير در 

حال انجام است، اذعان داشت: همزمان با اين اقدام 

در بخش هايی از پروژه عمليات خاکبرداری آغاز 

شده است که اين اقدامات با توجه به دستور اکيد 

شهردار و تاکيد شورای اسالمی شهر برای تسريع 

در اجرای طرح و بهره برداری پيش از موعد آن 
صورت می گيرد.

با توجه به تاسيس بزرگراه شمالی شهر کرج:

هزینه احداث تقاطع غیرهمسطح پل بیلقان 200 میلیارد تومان است

بطور  گذشته  سال  فالح-  ماهان   - تبریز 

متوسط روزانه ۲3 ميليون مترمکعب گاز طبيعی 

در سطح استان آذربايجان شرقی توزيع شده است.

به گزارش خبرنگار ما در تبريز، مديرعامل شرکت 

داشت:  اظهار  خبر  اين  اعالم  با  استان  اين  گاز 

سال گذشته قريب به 8,5 ميليارد مترمکعب گاز 

طبيعی در تمامی بخش های مختلف  مصرف 

از جمله خانگی، نيروگاهی و صنعت و ... توزيع 

گرديده که حاکی از رشد ۲۲ درصدی  نسبت به 

سال 93 را دارد. 

مهندس ولی اله دينی در خصوص حجم مصرف 

از  افزود:  گذشه  سال  در  مختلف  های  بخش 

مجموع 8,5 ميليارد مترمکعب گاز توزيع شده 

در سطح استان 1۷00 ميليون مترمکعب معادل 

ميليون  نيروگاهی، 1450  بخش  در  درصد   ۲0

متر مکعب معادل ۲۲ درصد در بخش صنعت 

و 3880 ميليون مترمکعب معادل 46 درصد در 

بخش خانگی و تجاری و مابقی به ميزان 13۷0 

ميليون مترمکعب معادل 1۲ درصد در ساير بخش 

ها از جمله حمل و نقل و ... توزيع شده است.وی 

دليل افزايش ميزان حجم مصرف در سال گذشته 

را تأمين تمام وقت گاز طبيعی بخش نيروگاهی 

عنوان کرد و افزود: در سه ماهه اول سال جاری 

استان  سطح  در  گاز  مترمکعب  ميليون   1895

توزيع شده است که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 14 ميليون مترمکعب افزايش داشته است.

وی افزود: با وجود افزايش تعداد و ميزان مصرف 

مشترکان خانگی در سال گذشته توزيع گاز به 

صنايع عمده و نيروگاه های برق به طور مستمر و 

پايدار ادامه داشت و در حال حاضر در شرايط فعلی 

به طور متوسط روزانه حدود 5 ميليون مترمکعب 

گاز طبيعی تحويل نيروگاه های برق استان می 

شود. وی در خاتمه اضافه کرد: شرکت گاز استان 

آذربايجان شرقی بيش از يک ميليون و 400 هزار 

تحت  روستا  و 1490  شهر  در 6۲  را  مشترک 

پوشش خود قرار داده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛ 

1895 میلیون مترمکعب گاز در سطح آذربایجان شرقی توزیع شده است 

شهردار  امروز-  فرصت  خبرنگار  بوشهر- 

بندر بوشهر و مديرکل ورزش و جوانان از يک 

عاشوري  شهيد  خيابان  در  واقع  زمين  قطعه 

ورزشی  زمين  و  سبز  فضای  ايجاد  منظور  به 

گزارش  به  آوردند  عمل  به  مشترک  بازديد 

شهردار  بوشهر،  شهرداري  عمومي  روابط 

فضاهاي  افزايش  ضرورت  به  اشاره  با  بوشهر 

تفريحي در سطح محالت بوشهر اظهار داشت: 

با توجه به نياز کودکان و جوانان به تحرک و 

در  ورزشي  و  تفريحي  بيشتر فضاهاي  ورزش 

ميگلي  غالمعلي  يابد.   مي  افزايش  محالت 

نژاد شهردار بوشهر طي بازديد مشترکي که با 

احمد بهروزيان فرد مدير کل ورزش و جوانان 

استان بوشهر از يک قطعه زمين واقع خيابان 

مطرح  را  مطلب  اين  داشت،  عاشوري  شهيد 

کرد و افزود: براي ايجاد روحيه شادي و نشاط 

از  قسمتي  آينده  در  ها،  خانواده  و  کودکان 

به  ديگر  قسمتي  و  سبز  فضاي  به  زمين  اين 

شهروندان  شأن  با  متناسب  اسکيتي  پيست 

تبديل مي شود. بهروزيان فرد مديرکل ورزش 

و جوانان استان نيز با بيان اين مطلب که نياز 

جدي به ايجاد فضاهاي تفريحي ورزشي براي 

جوانان و خانواده ها وجود دارد اظهار داشت: 

شهرداري و اداره کل ورزش و جوانان با تعامل 

براي  را  توانند گامهاي موثري  با يکديگر مي 

بردارند.  حوزه  اين  در  ها  ساخت  زير  تقويت 

گفتنی است شهرداری بوشهر در حال حاضر 

و  مصنوعی  جمن  زمين  نه  احداث  مشغول 

از  بوشهر  شهر  مختلف  محالت  در  طبيعی 

بهبهانی،مخبلند،يادگار  کوی  باهنر،  جمله 

امام،نيدی، جاللی ، خواجه ها، دواس،والفجر 

افزايش  برای  بلندی  گام  اين  که  باشد  می 

شهر  محالت  در  ورزشی  زيرساختهای  سرانه 
بوشهر است. 

افزایش زمین هاي ورزشي محالت از 

اهداف شهرداري بوشهر است
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   درسه ماه نخست امسال؛

99 درصد توليد تکليفي مناطق نفتخيز 

جنوب محقق شد
اهواز - خبرنگار فرصت 

شرکت  مديرعامل  امروز- 

از  جنوب  نفتخيز  ملي 

توليد  درصدي   99 تحقق 

تکليفي اين شرکت در سه 

ماه نخست امسال خبر داد. 

با  پور  عالي  بيژن  مهندس 

مورد  در  خبر،  اين  اعالم 

ملي  مصوبه شرکت  مطابق  اين شرکت  هاي  برنامه  تحقق 

برنامه  داشت: سال گذشته 100,3 درصد  اظهار  ايرن  نفت 

توليد تکليفي اين شرکت محقق شد. وي، تصريح کرد: در سه 

ماه نخست امسال وضعيت مناسبي را در بخش توليد شاهد 

بوده ايم و پس از لغو تحريمها به سرعت و ظرف مدت سه 

ماه توليد افزايش يافت و هم اکنون حدود 99 درصد از توليد 

پيش بيني شده، محقق شده است. مديرعامل شرکت ملي 

نفت خيز جنوب خاطرنشان کرد: يک درصد باقيمانده نيازمند 

اقدامات بيشتري است که در ماه هاي آينده رقم خواهد خورد. 

شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب هم اکنون با بيش از 45 

ميدان هيدروکربوري بزرگ و کوچک در گستره اي افزون بر 

400 هزار کيلومتر مربع از استان بوشهر تا شمال خوزستان، به 

عنوان بزرگترين توليد کننده نفت ايران حدود 80 درصد نفت 

خام و 16 درصد گاز کشور را توليد مي کند.

مدیر کل بنياد مسکن لرستان:

۴۰ درصد واحدهای مسکن روستایی 

لرستان دارای سند مالکيت هستند
خبرنگار   - آباد  خرم 

مدير  امروز-  فرصت 

انقالب  مسکن  بنياد  کل 

در  گفت:  لرستان  اسالمی 

از  درصد   40 حاضر  حال 

اين  روستايی  واحدهای 

استان دارای سند ماليکت 

پور  خاکی  فرهاد  هستند. 

اظهار داشت: از 169 هزار واحد مسکن روستايی لرستان تا 

کنون 96 هزار واحد، يعنی 59 درصد آن ها در برابر زلزله مقاوم 

سازی شده اند. وی افزود: اگر بانک های عامل به مصوبات 

هيئت دولت در اين زمينه عمل کنند هفت هزار و ۲00 واحد 

مسکن روستايی ديگر در برابر زلزله مقاوم سازی می شوند. 

مدير کل بنياد مسکن انقالب اسالمی لرستان ادامه داد: از اين 

طريق 480 هزار هکتار به فضای روستايی مقاوم سازی شده 

استان، افزوده می شود. وی خاطر نشان کرد: وضعيت مقاوم 

سازی مسکن روستايی در استان نسبت به ساير استان ها از 

شرايط مطلوبی برخوردار است. مدير کل بنياد مسکن انقالب 

اسالمی لرستان در بخش ديگری از سخنان خود به صدور 

سند واحدهای روستايی اشاره کرد و گفت: از 169 هزار واحد 

مسکن روستايی ۷0 هزار واحد دارای سند مالکيت بوده و در 

مجموع 40 درصد خانه های روستايی استان سند دار هستند. 

خاکی پور افزود: امسال نيز 3 هزار و ۷00 واحد مسکن سند 

دار می شوند و 900 سند نيز تا کنون برای واحدهای روستايی 
صادر شده است.

جلسه شورای حفاظت از منابع آب  

شهرستان مراوه تپه تشکيل شد

آب  منابع  از  حفاظت  شورای  کرمی-جلسه  گرگان-نادر 

شهرستان مراوه تپه با حضور فرماندار و اعضای شورای حفاظت 

شهرستان تشکيل شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب 

منطقه ای، فرماندار شهرستان مراوه تپه در اين جلسه گفت: 

سال زراعی امسال با عنايت به نزول برکات الهی و بارندگی 

هايی که اتفاق افتاد سال خوبی از نظر توليد محصوالت زراعی 

بود.اسماعيل تاجی افزود: اصالح روش های آبياری، تشويق 

گياهان  و  زعفران  و  باغی  محصوالت  کشت  به  کشاورزان 

دارويی،جايگزين کشت های پر آب طلب مانند شالی،اطالع 

رسانی مستمر به مردم و صرفه جويی در مصرف آب خصوصا 

در بخش کشاورزی،اجرای طرح های آبخيز داری در مسير 

حوضه ها به منظور کمک به تغذيه سفره های زيرزمينی و 

مهار سيالب مورد توجه و تاکيد شورای حفاظت شهرستان 

است.حسين ثابتی رييس اداره منابع آب کالله و مراوه تپه نيز 

در اين جلسه گزارشی از وضعيت بارندگی های سال جاری 

آبی ومقايسه آن با مدت مشابه سال گذشته اعالم کرد و در 

ادامه از اقدامات سال جاری اين اداره مبنی بر اطالع رسانی به 

مردم و کشاورزان از طريق توزيع اطالعيه ها و تراکتها در سطح 

منطقه به منظور استفاده بهينه از آب، جلسات هم انديشی با 

حضور بخشداران، فعاليت اکيپهای گشت و بازرسی به منظور 

شناسايی و انسداد چاه های حفر شده و غير مجاز و جلوگيری 

از اضافه برداشت چاه های مجاز خبرداد.گفتنی است در اين 

جلسه مقرر گرديد اطالع رسانی مستمر مبنی بر رعايت الگوی 

کشت و مديريت سطح زير کشت و تمهيدات الزم در کشت 

های تابستانه و صرفه جويی در مصرف آب در دستور کار جهاد 

کشاورزی و منابع آب قرار گيرد.

جلسه امضاء تفاهم نامه سرمایه گذاری 

دو ميليارد دالری ميان ایرالکو و شرکت 

CREC چين

اراک - خبرنگار فرصت امروز- جلسه امضاء تفاهم نامه ۲ 

 CREC ميليارد دالر سرمايه گذاری ميان ايرالکو و شرکت

چين به منظور اجرای طرح های توسعه ای ايرالکو در سايت 

دو اين شرکت در شهرک صنعتی خيرآباد. اجرای طرح بهينه 

سازی و نوسازی خطوط 4 و 5 ايرالکو  در حالی که کمتر از 

دو هفته از عقد قرارداد اين طرح ميگذرد، کليد خورد.  مجيد 

پورعطار،  مديرعامل شرکت آلومينيوم ايران در جلسه ای که 

به منظور امضای تفاهم نامه سرمايه گذاری ۲ ميليارد دالری 

ميان شرکت ايرالکو و کنسرسيوم CREC چين برگزار شد 

از اجرايی شدن طرح بهينه سازی و نوسازی خطوط 4 و 5 

شرکت ايرالکو خبر داد.  مجيد پورعطار افزود: در حاليکه کمتر 

از دوهفته از عقد قرارداد ايرالکو با شرکت NFC چين به 

منظور بهينه سازی ساير خطوط قديمی ايرالکو ميگذرد ؛ با 

انجام پيش پرداخت اين قرارداد، از روز جاری اجرای اين طرح 
کليد خورد.

برگزاري محفل جمع خواني قرآن کریم در 

نمازخانه ستادمنطقه آذربایجان غربي

خبرنگار   - اروميه 

فرصت امروز- همزمان با 

رمضان  مبارک  ماه  بيستم 

و  قرآن  با  انس  محفل 

جمع خوانی قرآن کريم در 

محل نمازخانه ستاد منطقه 

اروميه برگزار شد  به گزارش 

فرصت امروز به نقل از پايگاه 

اطالع رسانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 

اروميه مقدسی رئيس روابط عمومی منطقه اروميه گفت: به 

منظور بهره مندی معنوی کارکنان از فضائل پرخيرو برکت ماه 

ميهمانی خدا برنامه های فرهنگی مختلفی در سطح منطقه 

برگزار شده است که ميتوان به برگزاری مسابقه کتابخوانی ويژه 

ماه مبارک رمضان، توزيع کتاب ارتباط با خدا در بين کارکنان، 

سخنرانی ائمه جماعات در بين نماز ظهر و عصر در مورد احکام 

و مسائل روز، ديدار و مالقات با نماينده ولی فقيه در استان و امام 

جمعه شهرستان اروميه و برگزاری محفل انس با قرآن و جمع 

خوانی قرآن کريم اشاره کرد وی خاطر نشان ساخت احمد 

مجرد مدير جديد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 

اروميه به اقدامات فرهنگی ويژه کارکنان تاکيد ويژه ای دارد و 

از برگزاری برنامه های آموزشی و فرهنگی حمايت می کند.

حضور پرشور کارکنان گاز مازندران در 

راهپيمائی روز جهانی قدس

ساری - خبرنگار فرصت 
امروز کارکنان شرکت گاز 

همزمان  مازندران  استان 

حضور  با  کشور  سراسر  با 

روز  راهپيمايی  در  پرشور 

حمايت  قدس  جهانی 

دفاع  بی  ملت  از  را  خود 

و  داشته  اعالم  فلسطين 

اقدامات بی رحمانه رژيم صهيونيستی را محکوم نمودند.  در 

اين راهپيمايی که  در يازدهم تيرماه انجام شد،بسيجيان شرکت 

گاز استان مازندران همگام با ديگر نقاط ايران اسالمی با حضور 

در اين راهپيمايی بساط نظام سلطه را در هم پيچيده و دندان 

های تيز شده استکبار جهانی را در هم شکستند. در حاشيه 

راهپيمايی روز جهانی قدس " محمد اسماعيل ابراهيم زاده " 

مديرعامل شرکت گاز مازندران ضمن تقدير از حضور پرشور 

مردم در راهپيمايی روز جهانی قدس گفت : همان گونه که امام 

ره فرمودند روز قدس روز حيات اسالم است و مردم مسلمان 

جهان در اقصی نقاط جهان با حمايت از مردم مظلوم فلسطين 

و محکوم کردن جنايات رژيم غاصب صهيونيستی همواره احيا 

گر روحيه ضد استکباری مسلمانان بوده است . در پايان مراسم 

کارکنان شرکت گاز مازندران ضمن قرائت قطعنامه، در نماز 

عبادی و سياسی جمعه روز جهانی قدس شرکت کردند .

نيروهای یگان حفاظت شيالت گلستان 

صيادان غير مجاز را متوقف کردند

يگان حفاظت  نيروهای  تالش  یعقوبی-با  گرگان-فيروزه 

شيالت گلستان طی دو عمليات دو فروند قايق موتوری غير 

مجاز در حوزه استحفاظی آشوراده کشف و ضبط شد.به گزارش 

پايگاه اطالع رسانی اداره کل شيالت گلستان، فرمانده يگان 

حفاظت شيالت استان با اعالم اين خبر گفت: نيروهای يگان 

حفاظت طی يک عمليات دو مرحله ای گشت مشترک دريايی 

در منطقه آشوراده ، در مرحله اول يک فروند قايق موتوری 5 قوه 

اسب پارسيان به همراه ۲ کيلوگرم ماهی فلسدار با يک سرنشين 

غير مجاز که قبل از رسيدن مامورين متواری گرديد، شناسايی 

کردند.همچنين در مرحله دوم اين عمليات در منطقه روبروی 

گرگانرود، يک نفر صياد غير مجاز به همراه يک فروند قايق 

پارويی غير مجاز شناسايی و دستگير شد.سرهنگ پاسدار غفار 

سعيدی  نسب اظهار کرد: طی مرحله دوم اين عمليات گشت 

زنی ديگر با تالش نيروهای يگان حفاظت شيالت گلستان يک 

فروند قايق پارويی غيرمجاز، ۲ کيلوگرم ماهی فلسدار از نوع 

کفال، تعدا ۲ عدد پارو و ۲ شاخه لنگر از صيادان غيرمجاز کشف 

و ضبط شد.با اقدام نيروهای گشتی جهت توقيف قايق، کليه 

آالت و ادوات صيادی آنها ضبط و کشف  و به پايگاه آشوراده 

انتقال داده شد.فرمانده يگان حفاظت شيالت گلستان در پايان 

تصريح کرد: متهمان به همراه آالت و  ادوات کشف شده پس 

از تشکيل پرونده قضايی جهت رسيدگی به دادسرای عمومی 

انقالب شهرستان بندرترکمن معرفی و اعزام گرديده اند.

  از مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 

خوزستان   تقدیر شد

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- جمال عالمی نيسی معاون 

توسعه مديريت و منابع انسانی و مسئول کميته مالی و پشتيبانی 

ای  منطقه  برق  شرکت  مديرعامل  از  استان  انتخابات  ستاد 

خوزستان به خاطر تالش های ارزشمند در همکاری با استانداری 

خوزستان  در برگزاری  انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای 

اسالمی قدردانی کرد. جمال عالمی نيسی دراين لوح تقدير آورده 

است:  نظام خردمند پرور و انديشه ورز انقالب اسالمی ايران 

فرصتی نيک برای ارجمندان و گران مايگانيست که دل در گرو 

خدمت و تعالی اين ساختار ارزشی نهاده اند ، ما بر اين باوريم 

که همت بلند، تعهد  و ارج  گذاردن به ارزش های ناب اسالمی 

، انسانی ، توفيق و کرامتی است که خدای متعال در انسان های 

اليق به وديعت گذاشته است . وی در ادامه اين لوح تقدير آورده 

است : بدينوسيله از تالش های ارزشمند شما در همکاری با 

استانداری خوزستان در برگزاری  انتخابات خبرگان رهبری و 

مجلس شورای اسالمی  صميمانه سپاسگزار و قدردانيم ، باشد 

که خدای متعال ما را در پناه امن الهی خويش محفوظ بدارد.

بازدید مدیرعامل سازمان بنادر از طرحهای 

سرمایه گذاری بندر شهيد رجایی

و  راه  وزير  معاون  امروز-  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 

شهرسازی و مديرعامل بنادر و دريانوردی از پروژه های سرمايه 

گذاری حوزه مواد معدنی و نفتی بندر شهيد رجايی بازديد و با 

سرمايه گذاران بخش خصوصی ديدار و گفتگو کرد. به گزارش 

واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دريانوردی 

هرمزگان، بازديد از اراضی ۲00 هکتاری و زون نفتی پسکرانه 

بندر خليج فارس از جمله برنامه های بازديد مديرعامل سازمان 

بنادر و دريانوردی از بزرگترين بندر تجاری ايران بود. "محمد 

سعيدنژاد" و هيات همراه ضمن حضور در قلب دروازه طاليی 

اقتصاد ايران از چندين پروژه سرمايه گذاری واقع در پايانه مواد 

معدنی )اراضی ۲00 هکتاری( بندر شهيد رجايی بازديد و با 

مديران شرکت های سرمايه گذار ديدار و گفتگو کرد. مديرعامل 

سازمان بنادر و دريانوردی ضمن بازديد از بخش های مختلف اين 

ترمينال، در نشستی به منظور بررسی مباحث مربوط به تعيين 

کرد؛  شرکت  بندر  معدنی  مواد  صادراتی  فعاليت های  تکليف 

اين نشست به منظور بررسی ديدگاه های کارشناسی و احصاء 

مشکالت شرکت های سرمايه گذار در اين پايانه و يافتن راهکاری 

علمی تعيين الگوی ساماندهی صادرات مواد معدنی برگزار شد. 

معاون وزير راه و شهرسازی همچنين در معيت استاندار هرمزگان 

و مديرکل بنادر و دريانوردی استان از طرح های سرمايه گذاری 

ذخيره سازی، صادرات و ترانزيت فرآورده های نفتی واقع در 

پسکرانه بندر خليج فارس نيز بازديد کرد. 

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز- در پنجمين 

دوره جايزه مديريت سالمت اداری که به منظور 

ها  سازمان  اداری،  مفاسد  بروز  از  پيشگيری 

،ادارات، و شرکت های دولتی و خصوصی کشور 

مورد ارزيابی و پايش قرار گرفتند ، شرکت گاز 

استان اصفهان تنديس سيمين اين جايزه را در 

بخش انرژی از آن خود کرد. به گزارش خبرنگار 

از اصفهان، در پنجمين دوره جايزه مديريت  ما 

سالمت اداری عملکرد سازمانها  در راستای نظام 

های مديريت راهبردی، فرآيندی ، سرمايه انسانی 

و فناوری،  در دو سطح “بنگاه های اقتصادی و 

ارزيابی شدند که طی آن  شرکتهای خدماتی”  

بانکها و موسسات مالی و اعتباری در زمره بنگاه 

ادارات و شهرداری ها در گروه  های اقتصادی و 

دوره،  اين  در  گرفتند.  قرار  خدماتی  شرکتهای 

شرکت گاز استان اصفهان در بين ساير شرکت های 

گاز استانی رتبه نخست را کسب کرد و به طور کلی 

در بخش انرژی در جايگاه دوم قرار گرفت و تنديس 

سيمين را از آن خود نمود. جايزه مديريت سالمت 

اداری در راستای جلوگيری نظام مند از فرصت 

های بروز مفاسد اداری و تقدير از سازمان های 

موفق در اين حوزه از سال 89 به شکل مستقل، 

آغاز به کار کرده و تاکنون در پنج دوره برگزاری 

اين جايزه بيش از 100 بنگاه اقتصادی و سازمان 

خدمات عمومی بزرگ کشور را مورد بررسی قرار 

داده است. خاطرنشان می شود که جشنواره جايزه 

فرمان  تحقق  منظور  به  اداری  مديريت سالمت 

هشت ماده ای مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( 

و اجرای قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ايران 

به کنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و 

مقررات ارتقای سالمت اداری و پيشگيری و مبارزه 

با رشوه و فساد در دستگاه های اجرايی و بنگاه 

های اقتصادی  در حالی در تاريخ 31 خرداد ماه 

در تهران برگزار گرديد که برگزيدگان آن ،  سازمان 

اداری  ارتقای سالمت  مسير  در  که  بودند  هايی 

سرعت بيشتر و عملکرد بهتری داشتند.

کسب تندیس سیمین جایزه سالمت اداری توسط شرکت گاز استان اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی خبر داد؛ 

آب کالن شهر تبریز از چاه های دامنه های کوه سهند و سد نهند تامین می شود 

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان مرکزی: 

استفاده ساالنه 40 میلیون متر مکعب پساب تصفیه در استان مرکزی 

تبریز - اسد فالح- با توجه به کمبود منابع آبی، بروز خشکسالی، 

افزايش جمعيت و صنايع جا دارد با فرهنگ سازی و اطالع رسانی به 

مردم در خصوص نحوه استفاده درست از آب از هدرروی هرچه بيشتر 

آب جلوگيری شود. به گزارش خبرنگار ما در تبريز، مديرعامل شرکت 

آب و فاضالب اين استان با اعالم اين مطلب اظهار داشت: با توجه به 

اينکه کشور ايران در رديف مناطق نيمه خشک قرار گرفته و استان 

آذربايجان شرقی نيز از اين حيث مستثنی نبوده و تامين بخش زيادی 

از آب شرب شهروندان به صورت فرااستانی و با هزينه های گزاف 

بوده و عالوه بر اين آب شهر تبريز از چاه های دامنه های کوه سهند 

و همچنين از سد نهند تامين می شود لذا الزم است مشترکين و 

همشهريان نهايت دقت و صرفه جويی را در استفاده صحيح آب مدنظر 

داشته باشند.مهندس عليرضا ايمانلو با اشاره به برخی استفاده های 

ناصحيح از آب شرب بهداشتی همچون شستشوی خودرو، آبياری 

فضای سبز منزل و غيره اضافه کرد: فرهنگ سازی در نحوه مصرف 

درست آب بايد مورد توجه قرار گيرد تا در کارهای روزمره که از آب 

استفاده می شود اسراف و هدرروی آن کاهش يابد.وی به ميزان توليد 

آب در تبريز و استان اشاره کرد و گفت: به طور متوسط ميزان توليد 

آب در تبريز 4500 ليتر در ثانيه و در استان نيز ۷6۷0 ليتر در ثانيه و 

اين ميزان در زمان پيک مصرف 5000 ليتر در ثانيه در تبريز و 9000 

ليتر در ثانيه در استان افزايش می يابد.وی همچنين به صرفه جويی 

10 درصدی مصرف آب توسط مشترکين و رعايت الگوی مصرف 

دعوت و تاکيد کرد و از شهروندان خواست که توصيه های شرکت 

آب و فاضالب استان را جدی بگيرند تا در خصوص آب مصرفی دچار 

مشکل نشوند.وی ادامه داد: شهروندان عزيز نيز با استفاده از شيرآالت 

کاهنده و همچنين با استفاده از لباسشوئی و ظرفشوئی های استاندارد 

مايه حياتی  اين  در مصرف  به صرفه جوئی  نسبت  و کم مصرف 

کوشا باشند.اين مقام مسوول ضمن درخواست مجدد از همشهريان 

درخصوص عدم اسراف آب شرب بهداشتی و صرفه جويی اين مايه 
حيات گفت: آب رکن اصلی توسعه پايدار است  و فقدان يا کمبود 

اين مايع حيات بخش موجب اختالل در زندگی شهروندان و بروز 

نابسامانی های فراوان می شود. وی خاطرنشان کرد: الگوی صحيح 

مصرف آب برای هر نفر 150 ليتر در شبانه روز است که متاسفانه اين 

رقم در استان ما بيش از 190 ليتر در شبانه روز می باشد.

اراک - خبرنگار فرصت امروز - در نشست خبری که به مناسبت 

هفته صرفه جويی در مصرف آب برگزار گرديد مهندس عبدالرضا 

خليلی مدير عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با اشاره به 

افزايش ميزان مصرف آب در تابستان اظهار داشت: با شروع فصل 

گرما و افزايش ميزان مصرف و توليد آب ، مديريت مصرف آب نياز 

به يک مديريت جدی دارد چرا که محدوديت منابع آبی با يک سال 

بارش باران و برف از بين نمی رود، پس بايد در مصرف بهينه آب دقت 

کرده و طرح ها و برنامه هايی جهت کاهش مصرف آب لحاظ نمود.

مديرعامل آب و فاضالب استان مرکزی با اشاره به بحث آب بها گفت: 

در بحث آب بها در سال 95  هيچگونه افزايشی نسبت به سال گذشته 

نداريم و تنها در بخش نصب انشعاب درصدی اضافه شده که حدود 

140 هزار تومان است که با توجه به تهيه لوازم از سوی مردم اين 

مقدار نيز اعمال نمی شود. عبدالرضا خليلی با اشاره به افزايش ميزان 

مصرف آب در تابستان اظهار داشت: شروع فصل گرما و افزايش 

ميزان مصرف و باال رفتن نياز به توليد از 3600 ليتر در ثانيه به 5600 

ليتر نياز به يک مديريت جدی و همه جانبه دارد چرا که نه  تنها در 

اين فصول تقاضای مصرف افزايش می يابد بلکه منابع آبی نيز به  سبب 

فاصله گرفتن از فصول بارندگی کاهش می يابند و اين امر ضرورت 

مديريت مصرف را افزايش می دهد. مديرعامل شرکت آب و فاضالب 

استان مرکزی با اشاره به استفاده صحيح از منابع آب سالم گفت: قرار 

شد کميته ای به منظور استفاده از پساب شازند و مهاجران به جای آب 

سد کمال صالح برای خنک کننده های پتروشيمی تشکيل شود، بايد 

شبکه آب استان را طوری تنظيم کنيم که آب استان بسته به مصرف 

جداسازی شود و بايد آب شرب را از آب بهداشتی جدا کنيم مشابه 

کاری که در ساوه انجام داده ايم چرا که از ۲4۲ ليتر آب مصرفی هر 

فرد در شبانه روز تنها 5 ليتر آن برای شرب است. خليلی تصريح کرد: 

به منظور تعويض کنتورهای فرسوده نيز اقداماتی انجام شده است که 

از جمله آن می توان به اقدام برای تعويض 10 هزار کنتور اشاره کرد 

که ۷ هزار کنتور خريداری شده و 3 هزار تا از آن وارد مرحله عمل 

شده است و پيش بينی انجام شده اين است که تا پايان نيمه دوم سال 

بيش از ۲0 هزار مشترک را تعويض کنيم. مديرعامل شرکت آب و 

فاضالب استان مرکزی ادامه داد: در رابطه با انتقال آب از خارج استان 

نيز پيگيری های الزم در حال انجام است که می شود گفت طرح 

خليج فارس طرح پرهزينه ای بوده و ما برنامه داريم که اين انتقال را از 

منطقه نزديکتری انجام دهيم که خزر به اين منظور مناسب تر است. 

خليلی عنوان کرد: امسال از سوی سازمان ملل سال آب و مشاغل 

نام گذاری شده است آب کااليی اقتصادی نيست و به امنيت روانی و 

واقعی جامعه مرتبط است، محدوديت منابع آب امکان اقتصاد پايدار 

از هر کشوری را می گيرد هيچ شغلی وجود ندارد که بی ارتباط با 

آب باشد و هيچ توليدی بدون آب انجام نمی شود و توليد در واقع 

تنها وابسته به آب نيست بلکه محتاج به آب است و گر چه منابع 

آب کشور محدود است ولی اين نمی تواند عاملی باشد برای اينکه 

کشور را از توليد بازنگهداريم و نياز به برنامه ريزی به  منظور ايجاد سد، 

تصفيه خانه و غيره است. وی افزود: يکی از مشکالت آبفای استان 

مطالباتی است از مشترکان دارد که حدود ۷ ميليارد و 400 ميليون 

تومان است که 3 ميليارد آن شامل مردم استان و مابقی آن را صنايع 

که بيشتر دولتی ها هستند بدهکارند، البته 90 درصد از مشترکان 

خودشان نسبت به پرداخت اقدام می کنند و برای 10 درصدشان 

اخطار داده می شود که عمده آنها نيز بعد از اخطار نسبت به پرداخت 

اقدام می کنند و سال گذشته کمتر از 300 مشترک قطعی داشتيم. 

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی تصريح کرد: به طور 

متوسط بايد ساالنه 5 درصد  از شبکه آب استان را بازسازی کنيم 

که در استان مرکزی در مجموع 3400 کيلومتر شبکه آب و 1600 

کيلومتر فاضالب داريم که از اين مقدار 400 کيلومتر حدود 15 

درصد شبکه استان نياز به بازسازی دارد. خليلی بيان داشت: استان 

مرکزی با داشتن چهارصد و چهل هزار مشترک آب و ۲50 هزار 

مشترک فاضالب در فصول پرآب سال که مصرف آب نيز کمتر بوده 

نياز به توليد 3600 ليتر آب در ثانيه دارد  که اين ميزان در فصل 

تابستان و زمانی که مصرف آب افزايش يافته به 5600 ليتر در ثانيه 
افزايش می يابد.

ايران زمين

مقام  قائم   - امروز  فرصت  خبرنگار   - کرج 

شهردار کرج به تشريح برخی ويژگی های بزرگراه 

شمالی شهر کرج به عنوان ابرپروژه شهر پرداخت 

و بيان داشت: تنها يکی از تقاطعاتی که در مسير 

اجرای اين طرح روی پل بيلقان احداث خواهد 

شد، به ۲00 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد که 

يکی از مهمترين و بزرگترين تقاطعات احداثی 

در پروژه بزرگراه شمالی خواهد بود.  محمدرضا 

رضاپور که مسئوليت پيگيری امور مربوط به اين 

بزرگراه از سوی شهردار کرج به وی واگذار شده 

است، اظهار داشت: رقم يکصد ميليارد ريال برای 

اين طرح در سال جاری اختصاص داده شده که 

مقرر است بخشی از عمليات احداث 1۷,5 کيلومتر 

بزرگراه شمالی را با استفاده از اين اعتبار به انجام 

برسانيم. وی، با تاکيد بر اينکه مراحل مناقصه و 

از حساس  يکی  پروژه  اين  در  پيمانکار  انتخاب 

عملکرد  تاريخ  در  اقدامات  ترين  قانونی  و  ترين 

مديريت شهری کرج بوده است، خاطرنشان کرد: 

با دقتی که از سوی مسئوالن و کارشناسان در 

به  مراحل  اين  انجام گرفت  حوزه های مختلف 

خوبی و با تاييد همه ناظران و بازرسان به اجرا 

درآمد. به گفته اين مسئول، در نهايت گروه طرح 

و ساخت پروژه مشتمل بر دو پيمانکار رتبه يک به 

همراه دو مشاور از جمله مشاور ژئوتکنيک برای 

طرح انتخاب گرديد. وی، گروه طرح و ساخت را 

شامل مشاوران شرکت های اردام، رهاب، زمين 

ساخت آزما و پيمانکاران طرح را شامل شرکت 

از  همگی  که  کرد  ذکر  راهيدکو  و  آذران  های 

توانمند در حوزه  و  فعال  پيمانکاران  مشاوران و 

به  عمرانی  بزرگ  های  طرح  ساخت  و  طراحی 

پروژه  اينکه در  بيان  با  آيند. رضاپور،  شمار می 

مراحل  طرح  تهيه  با  همزمان  شمالی،  بزرگراه 

اجرای آن انجام می شود، اين امر را مبين اهميت 

اذعان داشت: طرح  و  عنوان کرد  پروژه  طراحی 

های سويل و سازه توسط گروه مشاور بررسی و 

اختيار  اجرا در  برای  طراحی می شود و سپس 

پيمانکار قرار می گيرد. اين مسئول، اضافه کرد: 

طبق برنامه ريزی انجام گرفته، طرح دارای تعداد 

زيادی تقاطع غيرهمسطح است که بخصوص يکی 

از بزرگترين اين تقاطعات روی پل بيلقان با دهانه 

ای يکصد و پنجاه متری احداث خواهد شد. قائم 

مقام شهردار کرج ادامه داد: اين تقاطع به تنهايی 

نزديک به ۲00 ميليارد تومان اعتبار طرح را به 

خود اختصاص می دهد که يکی از برجسته ترين 

بزرگراه شمالی  اجرای طرح  در مسير  تقاطعات 

شهر خواهد بود. وی، با اشاره به اينکه هم اکنون 

عمليات ميخ کوبی و نقشه برداری اوليه مسير در 

حال انجام است، اذعان داشت: همزمان با اين اقدام 

در بخش هايی از پروژه عمليات خاکبرداری آغاز 

شده است که اين اقدامات با توجه به دستور اکيد 

شهردار و تاکيد شورای اسالمی شهر برای تسريع 

در اجرای طرح و بهره برداری پيش از موعد آن 
صورت می گيرد.

با توجه به تاسيس بزرگراه شمالی شهر کرج:

هزینه احداث تقاطع غیرهمسطح پل بیلقان 200 میلیارد تومان است

بطور  گذشته  سال  فالح-  ماهان   - تبریز 

متوسط روزانه ۲3 ميليون مترمکعب گاز طبيعی 

در سطح استان آذربايجان شرقی توزيع شده است.

به گزارش خبرنگار ما در تبريز، مديرعامل شرکت 

داشت:  اظهار  خبر  اين  اعالم  با  استان  اين  گاز 

سال گذشته قريب به 8,5 ميليارد مترمکعب گاز 

طبيعی در تمامی بخش های مختلف  مصرف 

از جمله خانگی، نيروگاهی و صنعت و ... توزيع 

گرديده که حاکی از رشد ۲۲ درصدی  نسبت به 

سال 93 را دارد. 

مهندس ولی اله دينی در خصوص حجم مصرف 

از  افزود:  گذشه  سال  در  مختلف  های  بخش 

مجموع 8,5 ميليارد مترمکعب گاز توزيع شده 

در سطح استان 1۷00 ميليون مترمکعب معادل 

ميليون  نيروگاهی، 1450  بخش  در  درصد   ۲0

متر مکعب معادل ۲۲ درصد در بخش صنعت 

و 3880 ميليون مترمکعب معادل 46 درصد در 

بخش خانگی و تجاری و مابقی به ميزان 13۷0 

ميليون مترمکعب معادل 1۲ درصد در ساير بخش 

ها از جمله حمل و نقل و ... توزيع شده است.وی 

دليل افزايش ميزان حجم مصرف در سال گذشته 

را تأمين تمام وقت گاز طبيعی بخش نيروگاهی 

عنوان کرد و افزود: در سه ماهه اول سال جاری 

استان  سطح  در  گاز  مترمکعب  ميليون   1895

توزيع شده است که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 14 ميليون مترمکعب افزايش داشته است.

وی افزود: با وجود افزايش تعداد و ميزان مصرف 

مشترکان خانگی در سال گذشته توزيع گاز به 

صنايع عمده و نيروگاه های برق به طور مستمر و 

پايدار ادامه داشت و در حال حاضر در شرايط فعلی 

به طور متوسط روزانه حدود 5 ميليون مترمکعب 

گاز طبيعی تحويل نيروگاه های برق استان می 

شود. وی در خاتمه اضافه کرد: شرکت گاز استان 

آذربايجان شرقی بيش از يک ميليون و 400 هزار 

تحت  روستا  و 1490  شهر  در 6۲  را  مشترک 

پوشش خود قرار داده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛ 

1895 میلیون مترمکعب گاز در سطح آذربایجان شرقی توزیع شده است 

شهردار  امروز-  فرصت  خبرنگار  بوشهر- 

بندر بوشهر و مديرکل ورزش و جوانان از يک 

عاشوري  شهيد  خيابان  در  واقع  زمين  قطعه 

ورزشی  زمين  و  سبز  فضای  ايجاد  منظور  به 

گزارش  به  آوردند  عمل  به  مشترک  بازديد 

شهردار  بوشهر،  شهرداري  عمومي  روابط 

فضاهاي  افزايش  ضرورت  به  اشاره  با  بوشهر 

تفريحي در سطح محالت بوشهر اظهار داشت: 

با توجه به نياز کودکان و جوانان به تحرک و 

در  ورزشي  و  تفريحي  بيشتر فضاهاي  ورزش 

ميگلي  غالمعلي  يابد.   مي  افزايش  محالت 

نژاد شهردار بوشهر طي بازديد مشترکي که با 

احمد بهروزيان فرد مدير کل ورزش و جوانان 

استان بوشهر از يک قطعه زمين واقع خيابان 

مطرح  را  مطلب  اين  داشت،  عاشوري  شهيد 

کرد و افزود: براي ايجاد روحيه شادي و نشاط 

از  قسمتي  آينده  در  ها،  خانواده  و  کودکان 

به  ديگر  قسمتي  و  سبز  فضاي  به  زمين  اين 

شهروندان  شأن  با  متناسب  اسکيتي  پيست 

تبديل مي شود. بهروزيان فرد مديرکل ورزش 

و جوانان استان نيز با بيان اين مطلب که نياز 

جدي به ايجاد فضاهاي تفريحي ورزشي براي 

جوانان و خانواده ها وجود دارد اظهار داشت: 

شهرداري و اداره کل ورزش و جوانان با تعامل 

براي  را  توانند گامهاي موثري  با يکديگر مي 

بردارند.  حوزه  اين  در  ها  ساخت  زير  تقويت 

گفتنی است شهرداری بوشهر در حال حاضر 

و  مصنوعی  جمن  زمين  نه  احداث  مشغول 

از  بوشهر  شهر  مختلف  محالت  در  طبيعی 

بهبهانی،مخبلند،يادگار  کوی  باهنر،  جمله 

امام،نيدی، جاللی ، خواجه ها، دواس،والفجر 

افزايش  برای  بلندی  گام  اين  که  باشد  می 

شهر  محالت  در  ورزشی  زيرساختهای  سرانه 
بوشهر است. 

افزایش زمین هاي ورزشي محالت از 

اهداف شهرداري بوشهر است

معاون حقوقی رئیس جمهوری: 

قراردادهای باالدستی نفت و گاز 
باید روشن و شفاف باشد
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ــت: در قراردادهاى  ــاون حقوقى رئيس جمهورى گف مع
ــن و شفاف  ــتى نفت وگاز،  قانون بايد به طور روش باالدس

مشخص شده باشد. 
ــام امين زاده در همايش بين المللى  به گزارش ايرنا؛ اله
بهينه سازى قراردادهاى باالدستى نفت و گاز در دانشكده 
ــگاه عالمه طباطبايى افزود:  ــى دانش حقوق وعلوم سياس
ــته با وجود منابع عظيم  ــال گذش ــور ما در يكصد س كش
ــت كه در  ــى داراى نقاط ضعف وقوت زيادى بوده اس نفت
ــتفاده از راهبرد كالن انرژى همراه با  اين زمينه بايد با اس
ــى،  نظامى و فرهنگى به نتايج مطلوبى براى  قدرت سياس

پيروزى حداكثرى و شكست حداقلى برسيم. 
ــكه نفت يكى  وى با بيان اينكه ذخيره 157 ميليارد بش
ــت،  ــاط قوت ما در حوزه مخازن نفت و گاز دنيا اس از نق
افزود: عمر اين ذخاير حدود 128 سال برآورد شده است 
ــن ذخاير گاز طبيعى ما حدود 33 تريليون متر  و همچني
مكعب محاسبه شده و عالوه برآن ما داراى نيروى انسانى 
جوان و مراكز آموزشى معتبر هستيم كه منطبق با قوانين 

بين المللى است. 
امين زاده در ادامه عدم صيانت از ذخاير نفت را از جمله 
ــتخراج آن در كشور برشمرد و  ــروع اس نقاط ضعف از ش
گفت: همچنين ضعف علم مهندسى مخزن نيز باعث افت 

ضريب بازيافت مخازن هيدروكربور شده است. 
معاون حقوقى رئيس جمهورى به ميادين مشترك نفت 
ــت: در اين بخش مقادير زيادى از  ــاره كرد و گف و گاز اش
نفت و گاز كشور به دام افتاده است كه هزينه زيادى براى 
ــت از اين ميادين به ما تحميل شده و همچنين به  برداش
ــى، اقتصادى، صنعتى و فنى شاهد  داليل مختلف سياس

افت فشار و كاهش توليد مخازن هستيم. 
وى اظهارداشت: در سال 91 قانون اختيارات و وظايف 
ــرايط  ــد كه در ماده 7 اين قانون ش وزارت نفت تثبيت ش
ــه تصويب هيأت وزيران  ــى قراردادهاى نفتى بايد ب عموم

برسد كه اين كار بسيار كارآمد شفاف و جامع است. 
ــته اى الزم بود  ــق هس ــد از تواف ــزود: بع ــن زاده اف امي
ــورى تنظيم كنيم كه  ــاى نفتى جديدمان را ط قرارداده
ــد كه اين  به صورت مدل جديد قراردادهاى نفتى روز باش
ــفافيت، منافع ملى كشور  قراردادها در عين جذابيت و ش

نيز در آن لحاظ شده باشد. 
ــگاه ها و اساتيد براى تصويب قوانين  وى ادامه داد: دانش
ــنهاداتى براى  ــدا كرده اند كه پيش ــى ورود پي جديد نفت
ــرايط عمومى آن دادند كه بعد از آن در ديوان  ارتقاى ش
ــه اى با حضور مسئوالن وزارت نفت و  عدالت ادارى جلس
ــنهاد دهندگان برگزار شد كه اشكاالت رفع شد و در  پيش
نهايت متن شرايط عمومى در هيأت عمومى مجلس مورد 
ــئوالن وزارت  تطبيق قرار گرفت و از اين رو با حضور مس
نفت و ديوان محاسبات طرح جديدى تهيه شد كه بزودى 

از سوى دولت ارائه مى شود. 

و  ــارات  اختي ــت  رعاي ــت:  گف ــه  ادام در  ــن زاده  امي
ــرايط عمومى  ــف وزارت نفت به طور قانونى در ش وظاي
ــده و رعايت آن الزامى است  قراردادهاى نفتى ديده ش
ــول عمومى حاكم  ــرايط عمومى،  اص ــن در ش و همچني
ــد و الگويى براى  ــاى نفتى لحاظ خواهد ش برقرارداده
ــد  ــت كه تنظيم خواهد ش انعقاد قراردادهاى بعدى اس
كه شامل كشف استخراج و بهره بردارى و اجازه مذاكره 

ــى خارجى و داخلى را  ــه طرف هاى دولتى و غير دولت ب
شامل مى شود. 

ــات اخير رهبر معظم انقالب در ديدار با  وى به فرمايش
ــاره كرد و گفت: ايشان فرمودند  دانشجويان و اساتيد اش
ــود و مطابق  ــه اصالح نش ــى تا زمانى ك ــاى نفت قرارداده
ــه بايد  ــود چرا ك ــته ش ــد، نبايد بس ــا منافع ملى نباش ب
ــا به زودى اصالحات  ــى انجام گيرد. از اين رو م ابهام زداي

خود را اعمال مى كنيم و شفافيت و ابهام زدايى هم براى 
ــى در قراردادهاى  ــم براى طرف خارج ــرف ايرانى و ه ط

نفتى خود مشخص خواهيم كرد. 
ــه داد: به عنوان  ــس جمهورى ادام ــاون حقوقى رئي مع
نمونه در تنظيم قراردادهاى نفتى و گازى مى توان عنوان 
كرد كه جايگاه حاكميتى و تصدى گرى بايد رعايت شود 
و بايد جايگاه نهادهاى قانونى مانند نهاد عالى منابع نفتى 

ــورهاى صادركننده نفت شفاف  چه در ايران و چه در كش
باشد. 

وى در ادامه تصريح كرد: در تنظيم قراردادهاى نفتى در 
زمينه يكسرى شروط متعارف و فورى و داورى اختالفات 
ــود منطبق با وضعيت فورى تنظيم  داريم كه بايد دقت ش
ــود نه اينكه در هر حادثه دست ساز انسانى و غيرقابل  ش
ــات قراردادهاى بين المللى  ــه پديد بيايد ثب پيش بينى ك

نفتى ما را به خطر بيندازد. 
ــرارداد كوتاه مدت يا  ــر ق ــزود: ما در ه ــن زاده اف امي
ــدارى در قراردادهاى  ــات و پاي ــك ثب ــدت به ي بلندم
ــت كه  ــث ديگر اين اس ــاز داريم و بح ــود ني ــى خ نفت
ــى و تدريجى به ارتقاى توان مديريت  مديريت چرخش
ــم قراردادها  ــد و در تنظي ــركت هاى داخلى بينجام ش

لحاظ شود. 
ــاى نفتى در قانون  ــن زاده افزود: در بحث قرارداده امي
سال 91 كه جايگزين قانون سال 75 شده است براساس 
آن دستگاه هاى مشمول مكلف هستند در تأمين كاالهاى 
ــاوره،  ــى، مش ــرمايه اى، امور خدمات مهندس مصرفى، س
ــن تجهيزات پروژه ها از امكانات داخلى  پيمانكارى و تأمي
ــتفاده كنند. امين زاده ادامه داد: در ماده 4 اين قانون  اس
ــهم داخل در هر پروژه لحاظ شده و  رعايت 51 درصد س
گاهى در برخى از موارد با توافق باالترين مقام اجرايى در 
ــه كمتر از 51 درصد  ــت مى تواند اين قرارداد ب وزارت نف

سهم ايرانى تعلق گيرد. 
ــركت ايرانى در  وى ادامه داد: در صورت عدم وجود ش
ــور بايد سهم شركت  اجراى پروژه هاى نفتى و گازى كش
ايرانى لحاظ و رعايت شود و بعد از آن مى توان به فعاليت 

اين پروژه در ايران ادامه دهند. 
ــاره كرد و  ــركت هاى داخلى اش امين زاده به فعاليت ش
ــال تكنولوژى  ــركت هاى داخلى ما بايد در انتق ــزود: ش اف
ــوند و در زمينه هاى مهندسى، مديريتى، نصب  توانمند ش
ــته  ــرفت داش ــدازى دكل هاى نفتى و حفارى پيش و راه ان
ــند و اين مسئله بايد در تمام قراردادهاى نفتى لحاظ  باش

شود. 
وى افزود: مشاركت بخش خصوصى كشور با شركت هاى 
نفتى بايد از جمله اهداف اين قراردادها باشد و همچنين 
ــران و تقدم  ــى و تخصصى در اي ــر مهندس ــكيل دفات تش
ــنل ايرانى در قراردادهاى نفتى را به دنبال  استخدام پرس

داشته باشد. 
ــازى قراردادهاى باالدستى  همايش بين المللى بهينه س
نفت و گاز كه از ديروز در محل دانشگاه عالمه طباطبايى 
ــده، امروز پايان مى يابد. اين همايش با هدف نقد  آغاز ش
ــت و رقابت پذيرى  ــاى ارتقاى جذابي ــى راهكاره و بررس
قراردادهاى نفت و گاز ايران و نيز ارزيابى الگوهاى جديد 
ــده در اين حوزه با حضور اساتيد و  قراردادهاى معرفى ش

وكالى انرژى بين المللى و ملى منعقد خواهد شد.

معاون حقوقى رئيس جمهورى: 

قراردادهاى باالدستى نفت و گاز بايد روشن و شفاف باشد
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پذيرش و توسعه مالكيت هاى غير مادى يكى از تحوالت 
بزرگ نظام هاى حقوقى و اقتصادى جهان است كه امروزه 
ــوخ كرده است. انسان هاى  در ميان تمام ملل متمدن رس
ــيا مادى  ــه اش ــر ب ــواره منحص ــت را هم ــين مالكي پيش
ــاى فكرى و معنوى و  ــتند و براى آنها مالكيت ه مى دانس
ــاير چهره هاى مالكيت غير مادى مفهومى نداشت. اين  س
ــرفت و تكامل دانش بشرى  قبيل مالكيت كه در اثر پيش
ــده است براى نخستين بار در حقوق  وارد قلمرو حقوق ش
ــايى قرار  ــاى اروپاى غربى مورد شناس ــه دولت ه موضوع
ــه و از آنجا به تدريج پا به عرصه حقوقى و اقتصادى  گرفت
ــر از جمله  ــرقفلى تاج ــت. حق س ديگر ممالك نهاده اس
ــت كه زمان زيادى از پيدايش  مالكيت هاى غير مادى اس
ــرن حاضر در  ــل اين پديده در ق ــذرد و در اص آن نمى گ
زندگى اقتصادى مردم بروز يافته و قانونگذاران را ناچار به 
وضع مقررات الزم در اين مورد كرده است.  اغلب كشورها 
ــرقفلى را كه از موضوعات بدون واسطه حقوق  مقررات س
ــت در ميان قوانين تجارى  تجارت و اقتصاد اجتماعى اس
خود جاى داده اند و برخى كشورها نيز زمينه حقوق مدنى 
ــب ذكر اين مقررات دانسته اند. قانونگذار ما  را محل مناس
ــرقفلى در  ــش عملى پديده س ــس از پيداي ــال پ چند س
ــام (قانون روابط مالك و  ــازار ايران با وضع مقرراتى به ن ب
ــتين بار به آن  ــتاجر) در خرداد ماه 1339 براى نخس مس
وجهه قانونى بخشيد. اگر چه عمر اين نهال نوپا در جامعه 
ــال مى رسد با وجود اين پيوسته يكى  ما به كمتر از 50س
ــبه  مهم اقتصادى و قضايى  از مباحث و موضوعات به نس
ــت و ابعاد مختلف آن تحقيقات خاصى را  ــور بوده اس كش

طلب مى كند. 

الف - تعريف سرقفلى
ــه يا  ــب يا پيش ــه تجارى و نيز حق كس ــرقفلى ماي س
ــدى دارد. قانونگذار در  ــوق ما مفهوم واح تجارت در حق
ــوب 1339 و روابط  ــتاجر مص ــن روابط مالك و مس قواني
ــز در اليحه قانونى  ــتاجر مصوب 1356 و ني موجر و مس
اصالح قسمتى از مقررات قانون نوسازى و عمران شهرى 
ــوب 1358 و برخى مقررات ديگر به جاى كلمه رايج  مص
ــه يا تجارت)  ــب يا پيش ــرقفلى) از اصطالح (حق كس (س
ــود كه اين دو  ــت. امكان دارد گفته ش ــتفاده كرده اس اس
ــت با اين  ــتند و دومى اعم از اولى اس اصطالح يكى نيس
ــرقفلى اختصاص به بازرگانان دارد ولى حق  توضيح كه س
ــبه و پيشه وران  ــه به غير تجارى يعنى كس كسب يا پيش
ــت  ــاغل تعلق مى گيرد. اين برداش و صاحبان حرف و مش
ــد زيرا مطابق بند 1 ماده 2 قانون  صحيح به نظر نمى رس
ــوب مى شود و آوردن عبارت  تجارت، كاسب، تاجر محس
ــب) در كنار عبارت (حق تجارت) لزومى ندارد  (حق كس
ــد، در حقوق  ــت نمى ده ــاى جديدى را هم به دس و معن
ــرمايه، داشتن دفتر  ــخص را به لحاظ ميزان س كنونى، ش
ــند؛ هركس به كار  كار يا كارت بازرگانى تاجر نمى شناس
ــود اگرچه  ــوب مى ش خريدوفروش روى آورد تاجر محس

ــد. در رابطه  ــب باش ــم بضاعت و فاقد محل خاص كس ك
ــه منظور مقنن از  ــه نيز بايد گفت ك بااصطالح حق پيش
آوردن اين عبارت شناختن حقى شبيه حق سرقفلى براى 
ــاغل غير تجارى نبوده بلكه او با اين  صاحبان حرف و مش
ــه وران به معناى اخص كلمه  كار درصدد بوده است پيش
ــمار بازرگانان  ــرقفلى در ش را از حيث مقررات اجاره و س

محسوب كند. 
ــت كه براى دارندگان برخى مشاغل و  ــيار بعيد اس بس
پيشه ها مثل حرف پزشكى، وكالت و سردفترى باشد، زيرا 
در اين قبيل موارد بدون ترديد مراجعان با شخص صاحب 
ــه كار دارند و عناصرى كه موجب پيدايش سرقفلى  پيش
ــت محل و نوع تزئين  ــود مثل موقعي اماكن تجارى مى ش

ــوس و  ــا و تابلو و غيره، در جلب ارباب رجوع اثر محس بن
مستقيمى ندارد. 

ــد كلمه (سرقفلى) كه در حال  با توجه به آنچه گفته ش
ــم دارد از هر واژه  ــترى ه ــهرت و مقبوليت بيش حاضر ش
ــب تر به نظر مى رسد و عمال نيز  ــين مناس و عبارت جانش
براى فهماندن مفهوم اصطالحات معادل از كلمه سرقفلى 

كمك گرفته مى شود. 
ــيارى ديگر از اصطالحات  ــرقفلى مانند بس اصطالح س
حقوقى از طرف قانونگذار مورد تعريف قرار نگرفته است. 
ــده است و هركدام از  اين خأل از جانب حقوق دانان پر ش
ــد. تعاريف ذيل در كتب  ــد خاصى تعريفى ارائه داده ان بع

حقوقى مشاهده مى شود: 

تعريف سرقفلى به اعتبار تقدم مستاجر متصرف 
در اجاره محل كسب 

در اين تعريف گفته شده است: 
سرقفلى حقى است كه به موجب آن مستاجر متصرف 
در اجاره كردن محل كسب خود بر ديگران مقدم شناخته 

مى شود.
ــود در تعريف مزبور فقط  ــور كه مالحظه مى ش همان ط
ــتاجر متصرف اجاره محل كسب تاكيد شده  به تقدم مس
ــرقفلى، باالخص به سرقفلى شخص  و به ديگر مفاهيم س
ــازنده مغازه  ــتيجارى يعنى حق مالك س در غير رابطه اس

توجهى معطوف نشده است. 
ــر قابليت معامله  ــن تعريف عدم تاكيد ب ــص ديگر اي نق

بودن حق است در حالى كه اين ويژگى به مستاجر اجازه 
معامله يا اسقاط حق را در قبال اخذ مال مى دهد. 

تعريف سرقفلى بدون توجه به عناصر و ضوابط 
تشكيل دهنده اين حق 

مطابق تعريف برخى از حقوق دانان؛ سرقفلى پولى است 
ــابق در  ــتاجر س ــتاجر ثانى (به معنى اعم) به مس كه مس
ــتاجر  موقع انتقال اجاره بالعوض مى دهد و همچنين مس
ــف حقوق  ــد. در اين تعري ــك مى ده ــر مال ــه موج اول ب
ــده و  ــتاجران اماكن تجارى مورد توجه واقع ش كامل مس
ــه نتيجه و قابليت تقويم  ــن برخالف تعريف اول ب همچني
ــت معهذا اين تعريف نيز به  ــده اس ــاره ش حق به پول اش
علت نياوردن عوامل تشكيل دهنده حق در داخل تعريف، 

ناقص به نظر مى رسد. 

تعريف سرقفلى به اعتبار عوامل تشكيل دهنده حق 
ــكيل دهنده حق  ــندگان حقوقى عناصر تش برخى نويس
سرقفلى را با ماهيت حقوقى اين حق يكى گرفته و گفته اند: 
ــه (مايه تجارى) عبارت است از مجموع  ــب يا پيش حق كس
ــواد اوليه، ابزارآالت (كه  عوامل منقول مادى مانند اثاثيه، م
ــراى بهره بردارى به كار مى رود) و كاالهاى تجارتى، حقوق  ب
ــم تجارتى، حق تجديد اجاره،  ــهرت و عالئ راجع به نام و ش
ــتريان دائم و گذرى (حق  بنگاه تجارتى، حقوق راجع به مش
ــرقفلى)، پروانه هاى تجارتى، حق مالكيت صنعتى و حق  س

مالكيت ادبى يا هنرى مرتبط با موارد باال. 
ــندگان حق كسب يا پيشه  مطابق نظر اين عده از نويس
ــده و اعم از سرقفلى قلمداد شده  تعبير به مايه تجارتى ش
ــت از واژگان فوق در نظام  ــت در حالى كه اين برداش اس
ــراد مربوط به  ــدارد. صرف نظر از اي ــى ما مبنايى ن حقوق
ــه از حق سرقفلى عيب ديگر  ــب يا پيش تفكيك حق كس
تعريف اخير آن است كه اجزاى تشكيل دهنده حق با خود 
حق يكى فرض شده است. به نظر مى رسد كه تعريف زير 
ــرقفلى حقى است  ــرقفلى ارائه داد: س را مى توان براى س
ــا متصرف قانونى  ــه براى مالك ي ــى و قابل معامله ك مال
محل هاى كسب و تجارت از طرف قانونگذار شناخته شده 
و ميزان آن بستگى به عوامل مادى و معنوى متعدد دارد. 

ب. ماهيت اقتصادى سرقفلى
ــرقفلى از مصاديق دارايى نامرئى است و درآمد  وجه س
ــرط اينكه ناشى از كار  ــود به ش ــوب نمى ش اتفاقى محس
كردن مستاجر و جمع آورى مشتريان باشد. درآمد غير  از 
دارايى و سرمايه است؛ درآمد قابل خرج است بدون آنكه 
ــن مال التجاره ملك، درآمد  ــرمايه لطمه بزند بنابراي به س

ولى سرقفلى، دارايى به شمار مى رود. 
ج. ضوابط تشكيل دهنده سرقفلى

در ماد 11 قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1339 
ــتاجر (مصوب  كه با وضع قانون جديد روابط موجر و مس

1356) منسوخ شده است، اعالم شده بود: 
ادامه دارد...

سرقفلى در حقوق ايران (1)
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اخبار اخبار
   درسه ماه نخست امسال؛

99 درصد توليد تکليفي مناطق نفتخيز 
جنوب محقق شد

اهواز - خبرنگار فرصت 
شرکت  مديرعامل  امروز- 
از  جنوب  نفتخيز  ملي 
توليد  درصدي   99 تحقق 
تکليفي اين شرکت در سه 
ماه نخست امسال خبر داد. 
با  پور  عالي  بيژن  مهندس 
مورد  در  خبر،  اين  اعالم 

ملي  مصوبه شرکت  مطابق  اين شرکت  هاي  برنامه  تحقق 
برنامه  داشت: سال گذشته 100,3 درصد  اظهار  ايرن  نفت 
توليد تکليفي اين شرکت محقق شد. وي، تصريح کرد: در سه 
ماه نخست امسال وضعيت مناسبي را در بخش توليد شاهد 
بوده ايم و پس از لغو تحريمها به سرعت و ظرف مدت سه 
ماه توليد افزايش يافت و هم اکنون حدود 99 درصد از توليد 
پيش بيني شده، محقق شده است. مديرعامل شرکت ملي 
نفت خيز جنوب خاطرنشان کرد: يک درصد باقيمانده نيازمند 
اقدامات بيشتري است که در ماه هاي آينده رقم خواهد خورد. 
شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب هم اکنون با بيش از 45 
ميدان هيدروکربوري بزرگ و کوچک در گستره اي افزون بر 
400 هزار کيلومتر مربع از استان بوشهر تا شمال خوزستان، به 
عنوان بزرگترين توليد کننده نفت ايران حدود 80 درصد نفت 

خام و 16 درصد گاز کشور را توليد مي کند.
مدیر کل بنياد مسکن لرستان:

۴۰ درصد واحدهای مسکن روستایی 
لرستان دارای سند مالکيت هستند

خبرنگار   - آباد  خرم 
مدير  امروز-  فرصت 
انقالب  مسکن  بنياد  کل 
در  گفت:  لرستان  اسالمی 
از  درصد   40 حاضر  حال 
اين  روستايی  واحدهای 
استان دارای سند ماليکت 
پور  خاکی  فرهاد  هستند. 

اظهار داشت: از 169 هزار واحد مسکن روستايی لرستان تا 
کنون 96 هزار واحد، يعنی 59 درصد آن ها در برابر زلزله مقاوم 
سازی شده اند. وی افزود: اگر بانک های عامل به مصوبات 
هيئت دولت در اين زمينه عمل کنند هفت هزار و ۲00 واحد 
مسکن روستايی ديگر در برابر زلزله مقاوم سازی می شوند. 
مدير کل بنياد مسکن انقالب اسالمی لرستان ادامه داد: از اين 
طريق 480 هزار هکتار به فضای روستايی مقاوم سازی شده 
استان، افزوده می شود. وی خاطر نشان کرد: وضعيت مقاوم 
سازی مسکن روستايی در استان نسبت به ساير استان ها از 
شرايط مطلوبی برخوردار است. مدير کل بنياد مسکن انقالب 
اسالمی لرستان در بخش ديگری از سخنان خود به صدور 
سند واحدهای روستايی اشاره کرد و گفت: از 169 هزار واحد 
مسکن روستايی ۷0 هزار واحد دارای سند مالکيت بوده و در 
مجموع 40 درصد خانه های روستايی استان سند دار هستند. 
خاکی پور افزود: امسال نيز 3 هزار و ۷00 واحد مسکن سند 
دار می شوند و 900 سند نيز تا کنون برای واحدهای روستايی 

صادر شده است.

جلسه شورای حفاظت از منابع آب  
شهرستان مراوه تپه تشکيل شد

آب  منابع  از  حفاظت  شورای  کرمی-جلسه  گرگان-نادر 
شهرستان مراوه تپه با حضور فرماندار و اعضای شورای حفاظت 
شهرستان تشکيل شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای، فرماندار شهرستان مراوه تپه در اين جلسه گفت: 
سال زراعی امسال با عنايت به نزول برکات الهی و بارندگی 
هايی که اتفاق افتاد سال خوبی از نظر توليد محصوالت زراعی 
بود.اسماعيل تاجی افزود: اصالح روش های آبياری، تشويق 
گياهان  و  زعفران  و  باغی  محصوالت  کشت  به  کشاورزان 
دارويی،جايگزين کشت های پر آب طلب مانند شالی،اطالع 
رسانی مستمر به مردم و صرفه جويی در مصرف آب خصوصا 
در بخش کشاورزی،اجرای طرح های آبخيز داری در مسير 
حوضه ها به منظور کمک به تغذيه سفره های زيرزمينی و 
مهار سيالب مورد توجه و تاکيد شورای حفاظت شهرستان 
است.حسين ثابتی رييس اداره منابع آب کالله و مراوه تپه نيز 
در اين جلسه گزارشی از وضعيت بارندگی های سال جاری 
آبی ومقايسه آن با مدت مشابه سال گذشته اعالم کرد و در 
ادامه از اقدامات سال جاری اين اداره مبنی بر اطالع رسانی به 
مردم و کشاورزان از طريق توزيع اطالعيه ها و تراکتها در سطح 
منطقه به منظور استفاده بهينه از آب، جلسات هم انديشی با 
حضور بخشداران، فعاليت اکيپهای گشت و بازرسی به منظور 
شناسايی و انسداد چاه های حفر شده و غير مجاز و جلوگيری 
از اضافه برداشت چاه های مجاز خبرداد.گفتنی است در اين 
جلسه مقرر گرديد اطالع رسانی مستمر مبنی بر رعايت الگوی 
کشت و مديريت سطح زير کشت و تمهيدات الزم در کشت 
های تابستانه و صرفه جويی در مصرف آب در دستور کار جهاد 

کشاورزی و منابع آب قرار گيرد.

جلسه امضاء تفاهم نامه سرمایه گذاری 
دو ميليارد دالری ميان ایرالکو و شرکت 

CREC چين
اراک - خبرنگار فرصت امروز- جلسه امضاء تفاهم نامه ۲ 
 CREC ميليارد دالر سرمايه گذاری ميان ايرالکو و شرکت
چين به منظور اجرای طرح های توسعه ای ايرالکو در سايت 
دو اين شرکت در شهرک صنعتی خيرآباد. اجرای طرح بهينه 
سازی و نوسازی خطوط 4 و 5 ايرالکو  در حالی که کمتر از 
دو هفته از عقد قرارداد اين طرح ميگذرد، کليد خورد.  مجيد 
پورعطار،  مديرعامل شرکت آلومينيوم ايران در جلسه ای که 
به منظور امضای تفاهم نامه سرمايه گذاری ۲ ميليارد دالری 
ميان شرکت ايرالکو و کنسرسيوم CREC چين برگزار شد 
از اجرايی شدن طرح بهينه سازی و نوسازی خطوط 4 و 5 
شرکت ايرالکو خبر داد.  مجيد پورعطار افزود: در حاليکه کمتر 
از دوهفته از عقد قرارداد ايرالکو با شرکت NFC چين به 
منظور بهينه سازی ساير خطوط قديمی ايرالکو ميگذرد ؛ با 
انجام پيش پرداخت اين قرارداد، از روز جاری اجرای اين طرح 

کليد خورد.

برگزاري محفل جمع خواني قرآن کریم در 
نمازخانه ستادمنطقه آذربایجان غربي

خبرنگار   - اروميه 
فرصت امروز- همزمان با 
رمضان  مبارک  ماه  بيستم 
و  قرآن  با  انس  محفل 
جمع خوانی قرآن کريم در 
محل نمازخانه ستاد منطقه 
اروميه برگزار شد  به گزارش 
فرصت امروز به نقل از پايگاه 

اطالع رسانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اروميه مقدسی رئيس روابط عمومی منطقه اروميه گفت: به 
منظور بهره مندی معنوی کارکنان از فضائل پرخيرو برکت ماه 
ميهمانی خدا برنامه های فرهنگی مختلفی در سطح منطقه 
برگزار شده است که ميتوان به برگزاری مسابقه کتابخوانی ويژه 
ماه مبارک رمضان، توزيع کتاب ارتباط با خدا در بين کارکنان، 
سخنرانی ائمه جماعات در بين نماز ظهر و عصر در مورد احکام 
و مسائل روز، ديدار و مالقات با نماينده ولی فقيه در استان و امام 
جمعه شهرستان اروميه و برگزاری محفل انس با قرآن و جمع 
خوانی قرآن کريم اشاره کرد وی خاطر نشان ساخت احمد 
مجرد مدير جديد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اروميه به اقدامات فرهنگی ويژه کارکنان تاکيد ويژه ای دارد و 

از برگزاری برنامه های آموزشی و فرهنگی حمايت می کند.

حضور پرشور کارکنان گاز مازندران در 
راهپيمائی روز جهانی قدس

ساری - خبرنگار فرصت 
امروز کارکنان شرکت گاز 
همزمان  مازندران  استان 
حضور  با  کشور  سراسر  با 
روز  راهپيمايی  در  پرشور 
حمايت  قدس  جهانی 
دفاع  بی  ملت  از  را  خود 
و  داشته  اعالم  فلسطين 
اقدامات بی رحمانه رژيم صهيونيستی را محکوم نمودند.  در 
اين راهپيمايی که  در يازدهم تيرماه انجام شد،بسيجيان شرکت 
گاز استان مازندران همگام با ديگر نقاط ايران اسالمی با حضور 
در اين راهپيمايی بساط نظام سلطه را در هم پيچيده و دندان 
های تيز شده استکبار جهانی را در هم شکستند. در حاشيه 
راهپيمايی روز جهانی قدس " محمد اسماعيل ابراهيم زاده " 
مديرعامل شرکت گاز مازندران ضمن تقدير از حضور پرشور 
مردم در راهپيمايی روز جهانی قدس گفت : همان گونه که امام 
ره فرمودند روز قدس روز حيات اسالم است و مردم مسلمان 
جهان در اقصی نقاط جهان با حمايت از مردم مظلوم فلسطين 
و محکوم کردن جنايات رژيم غاصب صهيونيستی همواره احيا 
گر روحيه ضد استکباری مسلمانان بوده است . در پايان مراسم 
کارکنان شرکت گاز مازندران ضمن قرائت قطعنامه، در نماز 

عبادی و سياسی جمعه روز جهانی قدس شرکت کردند .

نيروهای یگان حفاظت شيالت گلستان 
صيادان غير مجاز را متوقف کردند

يگان حفاظت  نيروهای  تالش  یعقوبی-با  گرگان-فيروزه 
شيالت گلستان طی دو عمليات دو فروند قايق موتوری غير 
مجاز در حوزه استحفاظی آشوراده کشف و ضبط شد.به گزارش 
پايگاه اطالع رسانی اداره کل شيالت گلستان، فرمانده يگان 
حفاظت شيالت استان با اعالم اين خبر گفت: نيروهای يگان 
حفاظت طی يک عمليات دو مرحله ای گشت مشترک دريايی 
در منطقه آشوراده ، در مرحله اول يک فروند قايق موتوری 5 قوه 
اسب پارسيان به همراه ۲ کيلوگرم ماهی فلسدار با يک سرنشين 
غير مجاز که قبل از رسيدن مامورين متواری گرديد، شناسايی 
کردند.همچنين در مرحله دوم اين عمليات در منطقه روبروی 
گرگانرود، يک نفر صياد غير مجاز به همراه يک فروند قايق 
پارويی غير مجاز شناسايی و دستگير شد.سرهنگ پاسدار غفار 
سعيدی  نسب اظهار کرد: طی مرحله دوم اين عمليات گشت 
زنی ديگر با تالش نيروهای يگان حفاظت شيالت گلستان يک 
فروند قايق پارويی غيرمجاز، ۲ کيلوگرم ماهی فلسدار از نوع 
کفال، تعدا ۲ عدد پارو و ۲ شاخه لنگر از صيادان غيرمجاز کشف 
و ضبط شد.با اقدام نيروهای گشتی جهت توقيف قايق، کليه 
آالت و ادوات صيادی آنها ضبط و کشف  و به پايگاه آشوراده 
انتقال داده شد.فرمانده يگان حفاظت شيالت گلستان در پايان 
تصريح کرد: متهمان به همراه آالت و  ادوات کشف شده پس 
از تشکيل پرونده قضايی جهت رسيدگی به دادسرای عمومی 

انقالب شهرستان بندرترکمن معرفی و اعزام گرديده اند.

  از مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان   تقدیر شد

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- جمال عالمی نيسی معاون 
توسعه مديريت و منابع انسانی و مسئول کميته مالی و پشتيبانی 
ای  منطقه  برق  شرکت  مديرعامل  از  استان  انتخابات  ستاد 
خوزستان به خاطر تالش های ارزشمند در همکاری با استانداری 
خوزستان  در برگزاری  انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای 
اسالمی قدردانی کرد. جمال عالمی نيسی دراين لوح تقدير آورده 
است:  نظام خردمند پرور و انديشه ورز انقالب اسالمی ايران 
فرصتی نيک برای ارجمندان و گران مايگانيست که دل در گرو 
خدمت و تعالی اين ساختار ارزشی نهاده اند ، ما بر اين باوريم 
که همت بلند، تعهد  و ارج  گذاردن به ارزش های ناب اسالمی 
، انسانی ، توفيق و کرامتی است که خدای متعال در انسان های 
اليق به وديعت گذاشته است . وی در ادامه اين لوح تقدير آورده 
است : بدينوسيله از تالش های ارزشمند شما در همکاری با 
استانداری خوزستان در برگزاری  انتخابات خبرگان رهبری و 
مجلس شورای اسالمی  صميمانه سپاسگزار و قدردانيم ، باشد 

که خدای متعال ما را در پناه امن الهی خويش محفوظ بدارد.

بازدید مدیرعامل سازمان بنادر از طرحهای 
سرمایه گذاری بندر شهيد رجایی

و  راه  وزير  معاون  امروز-  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
شهرسازی و مديرعامل بنادر و دريانوردی از پروژه های سرمايه 
گذاری حوزه مواد معدنی و نفتی بندر شهيد رجايی بازديد و با 
سرمايه گذاران بخش خصوصی ديدار و گفتگو کرد. به گزارش 
واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دريانوردی 
هرمزگان، بازديد از اراضی ۲00 هکتاری و زون نفتی پسکرانه 
بندر خليج فارس از جمله برنامه های بازديد مديرعامل سازمان 
بنادر و دريانوردی از بزرگترين بندر تجاری ايران بود. "محمد 
سعيدنژاد" و هيات همراه ضمن حضور در قلب دروازه طاليی 
اقتصاد ايران از چندين پروژه سرمايه گذاری واقع در پايانه مواد 
معدنی )اراضی ۲00 هکتاری( بندر شهيد رجايی بازديد و با 
مديران شرکت های سرمايه گذار ديدار و گفتگو کرد. مديرعامل 
سازمان بنادر و دريانوردی ضمن بازديد از بخش های مختلف اين 
ترمينال، در نشستی به منظور بررسی مباحث مربوط به تعيين 
کرد؛  شرکت  بندر  معدنی  مواد  صادراتی  فعاليت های  تکليف 
اين نشست به منظور بررسی ديدگاه های کارشناسی و احصاء 
مشکالت شرکت های سرمايه گذار در اين پايانه و يافتن راهکاری 
علمی تعيين الگوی ساماندهی صادرات مواد معدنی برگزار شد. 
معاون وزير راه و شهرسازی همچنين در معيت استاندار هرمزگان 
و مديرکل بنادر و دريانوردی استان از طرح های سرمايه گذاری 
ذخيره سازی، صادرات و ترانزيت فرآورده های نفتی واقع در 

پسکرانه بندر خليج فارس نيز بازديد کرد. 

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز- در پنجمين 
دوره جايزه مديريت سالمت اداری که به منظور 
ها  سازمان  اداری،  مفاسد  بروز  از  پيشگيری 
،ادارات، و شرکت های دولتی و خصوصی کشور 
مورد ارزيابی و پايش قرار گرفتند ، شرکت گاز 
استان اصفهان تنديس سيمين اين جايزه را در 
بخش انرژی از آن خود کرد. به گزارش خبرنگار 
از اصفهان، در پنجمين دوره جايزه مديريت  ما 
سالمت اداری عملکرد سازمانها  در راستای نظام 
های مديريت راهبردی، فرآيندی ، سرمايه انسانی 
و فناوری،  در دو سطح “بنگاه های اقتصادی و 
ارزيابی شدند که طی آن  شرکتهای خدماتی”  

بانکها و موسسات مالی و اعتباری در زمره بنگاه 
ادارات و شهرداری ها در گروه  های اقتصادی و 
دوره،  اين  در  گرفتند.  قرار  خدماتی  شرکتهای 
شرکت گاز استان اصفهان در بين ساير شرکت های 
گاز استانی رتبه نخست را کسب کرد و به طور کلی 
در بخش انرژی در جايگاه دوم قرار گرفت و تنديس 
سيمين را از آن خود نمود. جايزه مديريت سالمت 
اداری در راستای جلوگيری نظام مند از فرصت 
های بروز مفاسد اداری و تقدير از سازمان های 
موفق در اين حوزه از سال 89 به شکل مستقل، 
آغاز به کار کرده و تاکنون در پنج دوره برگزاری 
اين جايزه بيش از 100 بنگاه اقتصادی و سازمان 

خدمات عمومی بزرگ کشور را مورد بررسی قرار 
داده است. خاطرنشان می شود که جشنواره جايزه 
فرمان  تحقق  منظور  به  اداری  مديريت سالمت 
هشت ماده ای مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( 
و اجرای قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ايران 
به کنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و 
مقررات ارتقای سالمت اداری و پيشگيری و مبارزه 
با رشوه و فساد در دستگاه های اجرايی و بنگاه 
های اقتصادی  در حالی در تاريخ 31 خرداد ماه 
در تهران برگزار گرديد که برگزيدگان آن ،  سازمان 
اداری  ارتقای سالمت  مسير  در  که  بودند  هايی 

سرعت بيشتر و عملکرد بهتری داشتند.

کسب تندیس سیمین جایزه سالمت اداری توسط شرکت گاز استان اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی خبر داد؛ 

آب کالن شهر تبریز از چاه های دامنه های کوه سهند و سد نهند تامین می شود 

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان مرکزی: 

استفاده ساالنه 40 میلیون متر مکعب پساب تصفیه در استان مرکزی 

تبریز - اسد فالح- با توجه به کمبود منابع آبی، بروز خشکسالی، 
افزايش جمعيت و صنايع جا دارد با فرهنگ سازی و اطالع رسانی به 
مردم در خصوص نحوه استفاده درست از آب از هدرروی هرچه بيشتر 
آب جلوگيری شود. به گزارش خبرنگار ما در تبريز، مديرعامل شرکت 
آب و فاضالب اين استان با اعالم اين مطلب اظهار داشت: با توجه به 
اينکه کشور ايران در رديف مناطق نيمه خشک قرار گرفته و استان 
آذربايجان شرقی نيز از اين حيث مستثنی نبوده و تامين بخش زيادی 
از آب شرب شهروندان به صورت فرااستانی و با هزينه های گزاف 
بوده و عالوه بر اين آب شهر تبريز از چاه های دامنه های کوه سهند 
و همچنين از سد نهند تامين می شود لذا الزم است مشترکين و 
همشهريان نهايت دقت و صرفه جويی را در استفاده صحيح آب مدنظر 
داشته باشند.مهندس عليرضا ايمانلو با اشاره به برخی استفاده های 
ناصحيح از آب شرب بهداشتی همچون شستشوی خودرو، آبياری 
فضای سبز منزل و غيره اضافه کرد: فرهنگ سازی در نحوه مصرف 

درست آب بايد مورد توجه قرار گيرد تا در کارهای روزمره که از آب 
استفاده می شود اسراف و هدرروی آن کاهش يابد.وی به ميزان توليد 
آب در تبريز و استان اشاره کرد و گفت: به طور متوسط ميزان توليد 
آب در تبريز 4500 ليتر در ثانيه و در استان نيز ۷6۷0 ليتر در ثانيه و 
اين ميزان در زمان پيک مصرف 5000 ليتر در ثانيه در تبريز و 9000 
ليتر در ثانيه در استان افزايش می يابد.وی همچنين به صرفه جويی 
10 درصدی مصرف آب توسط مشترکين و رعايت الگوی مصرف 
دعوت و تاکيد کرد و از شهروندان خواست که توصيه های شرکت 
آب و فاضالب استان را جدی بگيرند تا در خصوص آب مصرفی دچار 
مشکل نشوند.وی ادامه داد: شهروندان عزيز نيز با استفاده از شيرآالت 
کاهنده و همچنين با استفاده از لباسشوئی و ظرفشوئی های استاندارد 
مايه حياتی  اين  در مصرف  به صرفه جوئی  نسبت  و کم مصرف 
کوشا باشند.اين مقام مسوول ضمن درخواست مجدد از همشهريان 
درخصوص عدم اسراف آب شرب بهداشتی و صرفه جويی اين مايه 

حيات گفت: آب رکن اصلی توسعه پايدار است  و فقدان يا کمبود 
اين مايع حيات بخش موجب اختالل در زندگی شهروندان و بروز 
نابسامانی های فراوان می شود. وی خاطرنشان کرد: الگوی صحيح 
مصرف آب برای هر نفر 150 ليتر در شبانه روز است که متاسفانه اين 

رقم در استان ما بيش از 190 ليتر در شبانه روز می باشد.

اراک - خبرنگار فرصت امروز - در نشست خبری که به مناسبت 
هفته صرفه جويی در مصرف آب برگزار گرديد مهندس عبدالرضا 
خليلی مدير عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با اشاره به 
افزايش ميزان مصرف آب در تابستان اظهار داشت: با شروع فصل 
گرما و افزايش ميزان مصرف و توليد آب ، مديريت مصرف آب نياز 
به يک مديريت جدی دارد چرا که محدوديت منابع آبی با يک سال 
بارش باران و برف از بين نمی رود، پس بايد در مصرف بهينه آب دقت 

کرده و طرح ها و برنامه هايی جهت کاهش مصرف آب لحاظ نمود.
مديرعامل آب و فاضالب استان مرکزی با اشاره به بحث آب بها گفت: 
در بحث آب بها در سال 95  هيچگونه افزايشی نسبت به سال گذشته 
نداريم و تنها در بخش نصب انشعاب درصدی اضافه شده که حدود 
140 هزار تومان است که با توجه به تهيه لوازم از سوی مردم اين 
مقدار نيز اعمال نمی شود. عبدالرضا خليلی با اشاره به افزايش ميزان 
مصرف آب در تابستان اظهار داشت: شروع فصل گرما و افزايش 
ميزان مصرف و باال رفتن نياز به توليد از 3600 ليتر در ثانيه به 5600 
ليتر نياز به يک مديريت جدی و همه جانبه دارد چرا که نه  تنها در 
اين فصول تقاضای مصرف افزايش می يابد بلکه منابع آبی نيز به  سبب 
فاصله گرفتن از فصول بارندگی کاهش می يابند و اين امر ضرورت 
مديريت مصرف را افزايش می دهد. مديرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزی با اشاره به استفاده صحيح از منابع آب سالم گفت: قرار 
شد کميته ای به منظور استفاده از پساب شازند و مهاجران به جای آب 
سد کمال صالح برای خنک کننده های پتروشيمی تشکيل شود، بايد 
شبکه آب استان را طوری تنظيم کنيم که آب استان بسته به مصرف 

جداسازی شود و بايد آب شرب را از آب بهداشتی جدا کنيم مشابه 
کاری که در ساوه انجام داده ايم چرا که از ۲4۲ ليتر آب مصرفی هر 
فرد در شبانه روز تنها 5 ليتر آن برای شرب است. خليلی تصريح کرد: 
به منظور تعويض کنتورهای فرسوده نيز اقداماتی انجام شده است که 
از جمله آن می توان به اقدام برای تعويض 10 هزار کنتور اشاره کرد 
که ۷ هزار کنتور خريداری شده و 3 هزار تا از آن وارد مرحله عمل 
شده است و پيش بينی انجام شده اين است که تا پايان نيمه دوم سال 
بيش از ۲0 هزار مشترک را تعويض کنيم. مديرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزی ادامه داد: در رابطه با انتقال آب از خارج استان 
نيز پيگيری های الزم در حال انجام است که می شود گفت طرح 
خليج فارس طرح پرهزينه ای بوده و ما برنامه داريم که اين انتقال را از 
منطقه نزديکتری انجام دهيم که خزر به اين منظور مناسب تر است. 
خليلی عنوان کرد: امسال از سوی سازمان ملل سال آب و مشاغل 
نام گذاری شده است آب کااليی اقتصادی نيست و به امنيت روانی و 

واقعی جامعه مرتبط است، محدوديت منابع آب امکان اقتصاد پايدار 
از هر کشوری را می گيرد هيچ شغلی وجود ندارد که بی ارتباط با 
آب باشد و هيچ توليدی بدون آب انجام نمی شود و توليد در واقع 
تنها وابسته به آب نيست بلکه محتاج به آب است و گر چه منابع 
آب کشور محدود است ولی اين نمی تواند عاملی باشد برای اينکه 
کشور را از توليد بازنگهداريم و نياز به برنامه ريزی به  منظور ايجاد سد، 
تصفيه خانه و غيره است. وی افزود: يکی از مشکالت آبفای استان 
مطالباتی است از مشترکان دارد که حدود ۷ ميليارد و 400 ميليون 
تومان است که 3 ميليارد آن شامل مردم استان و مابقی آن را صنايع 
که بيشتر دولتی ها هستند بدهکارند، البته 90 درصد از مشترکان 
خودشان نسبت به پرداخت اقدام می کنند و برای 10 درصدشان 
اخطار داده می شود که عمده آنها نيز بعد از اخطار نسبت به پرداخت 
اقدام می کنند و سال گذشته کمتر از 300 مشترک قطعی داشتيم. 
مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی تصريح کرد: به طور 
متوسط بايد ساالنه 5 درصد  از شبکه آب استان را بازسازی کنيم 
که در استان مرکزی در مجموع 3400 کيلومتر شبکه آب و 1600 
کيلومتر فاضالب داريم که از اين مقدار 400 کيلومتر حدود 15 
درصد شبکه استان نياز به بازسازی دارد. خليلی بيان داشت: استان 
مرکزی با داشتن چهارصد و چهل هزار مشترک آب و ۲50 هزار 
مشترک فاضالب در فصول پرآب سال که مصرف آب نيز کمتر بوده 
نياز به توليد 3600 ليتر آب در ثانيه دارد  که اين ميزان در فصل 
تابستان و زمانی که مصرف آب افزايش يافته به 5600 ليتر در ثانيه 

افزايش می يابد.

ايران زمين

مقام  قائم   - امروز  فرصت  خبرنگار   - کرج 
شهردار کرج به تشريح برخی ويژگی های بزرگراه 
شمالی شهر کرج به عنوان ابرپروژه شهر پرداخت 
و بيان داشت: تنها يکی از تقاطعاتی که در مسير 
اجرای اين طرح روی پل بيلقان احداث خواهد 
شد، به ۲00 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد که 
يکی از مهمترين و بزرگترين تقاطعات احداثی 
در پروژه بزرگراه شمالی خواهد بود.  محمدرضا 
رضاپور که مسئوليت پيگيری امور مربوط به اين 
بزرگراه از سوی شهردار کرج به وی واگذار شده 
است، اظهار داشت: رقم يکصد ميليارد ريال برای 
اين طرح در سال جاری اختصاص داده شده که 
مقرر است بخشی از عمليات احداث 1۷,5 کيلومتر 
بزرگراه شمالی را با استفاده از اين اعتبار به انجام 
برسانيم. وی، با تاکيد بر اينکه مراحل مناقصه و 

از حساس  يکی  پروژه  اين  در  پيمانکار  انتخاب 
عملکرد  تاريخ  در  اقدامات  ترين  قانونی  و  ترين 
مديريت شهری کرج بوده است، خاطرنشان کرد: 
با دقتی که از سوی مسئوالن و کارشناسان در 
به  مراحل  اين  انجام گرفت  حوزه های مختلف 
خوبی و با تاييد همه ناظران و بازرسان به اجرا 
درآمد. به گفته اين مسئول، در نهايت گروه طرح 
و ساخت پروژه مشتمل بر دو پيمانکار رتبه يک به 

همراه دو مشاور از جمله مشاور ژئوتکنيک برای 
طرح انتخاب گرديد. وی، گروه طرح و ساخت را 
شامل مشاوران شرکت های اردام، رهاب، زمين 
ساخت آزما و پيمانکاران طرح را شامل شرکت 
از  همگی  که  کرد  ذکر  راهيدکو  و  آذران  های 
توانمند در حوزه  و  فعال  پيمانکاران  مشاوران و 
به  عمرانی  بزرگ  های  طرح  ساخت  و  طراحی 
پروژه  اينکه در  بيان  با  آيند. رضاپور،  شمار می 
مراحل  طرح  تهيه  با  همزمان  شمالی،  بزرگراه 
اجرای آن انجام می شود، اين امر را مبين اهميت 
اذعان داشت: طرح  و  عنوان کرد  پروژه  طراحی 
های سويل و سازه توسط گروه مشاور بررسی و 
اختيار  اجرا در  برای  طراحی می شود و سپس 
پيمانکار قرار می گيرد. اين مسئول، اضافه کرد: 
طبق برنامه ريزی انجام گرفته، طرح دارای تعداد 

زيادی تقاطع غيرهمسطح است که بخصوص يکی 
از بزرگترين اين تقاطعات روی پل بيلقان با دهانه 
ای يکصد و پنجاه متری احداث خواهد شد. قائم 
مقام شهردار کرج ادامه داد: اين تقاطع به تنهايی 
نزديک به ۲00 ميليارد تومان اعتبار طرح را به 
خود اختصاص می دهد که يکی از برجسته ترين 
بزرگراه شمالی  اجرای طرح  در مسير  تقاطعات 
شهر خواهد بود. وی، با اشاره به اينکه هم اکنون 
عمليات ميخ کوبی و نقشه برداری اوليه مسير در 
حال انجام است، اذعان داشت: همزمان با اين اقدام 
در بخش هايی از پروژه عمليات خاکبرداری آغاز 
شده است که اين اقدامات با توجه به دستور اکيد 
شهردار و تاکيد شورای اسالمی شهر برای تسريع 
در اجرای طرح و بهره برداری پيش از موعد آن 

صورت می گيرد.

با توجه به تاسيس بزرگراه شمالی شهر کرج:

هزینه احداث تقاطع غیرهمسطح پل بیلقان 200 میلیارد تومان است

بطور  گذشته  سال  فالح-  ماهان   - تبریز 
متوسط روزانه ۲3 ميليون مترمکعب گاز طبيعی 
در سطح استان آذربايجان شرقی توزيع شده است.

به گزارش خبرنگار ما در تبريز، مديرعامل شرکت 
داشت:  اظهار  خبر  اين  اعالم  با  استان  اين  گاز 
سال گذشته قريب به 8,5 ميليارد مترمکعب گاز 
طبيعی در تمامی بخش های مختلف  مصرف 
از جمله خانگی، نيروگاهی و صنعت و ... توزيع 
گرديده که حاکی از رشد ۲۲ درصدی  نسبت به 

سال 93 را دارد. 
مهندس ولی اله دينی در خصوص حجم مصرف 
از  افزود:  گذشه  سال  در  مختلف  های  بخش 
مجموع 8,5 ميليارد مترمکعب گاز توزيع شده 
در سطح استان 1۷00 ميليون مترمکعب معادل 
ميليون  نيروگاهی، 1450  بخش  در  درصد   ۲0
متر مکعب معادل ۲۲ درصد در بخش صنعت 
و 3880 ميليون مترمکعب معادل 46 درصد در 
بخش خانگی و تجاری و مابقی به ميزان 13۷0 

ميليون مترمکعب معادل 1۲ درصد در ساير بخش 
ها از جمله حمل و نقل و ... توزيع شده است.وی 
دليل افزايش ميزان حجم مصرف در سال گذشته 
را تأمين تمام وقت گاز طبيعی بخش نيروگاهی 
عنوان کرد و افزود: در سه ماهه اول سال جاری 
استان  سطح  در  گاز  مترمکعب  ميليون   1895
توزيع شده است که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 14 ميليون مترمکعب افزايش داشته است.

وی افزود: با وجود افزايش تعداد و ميزان مصرف 

مشترکان خانگی در سال گذشته توزيع گاز به 
صنايع عمده و نيروگاه های برق به طور مستمر و 
پايدار ادامه داشت و در حال حاضر در شرايط فعلی 
به طور متوسط روزانه حدود 5 ميليون مترمکعب 
گاز طبيعی تحويل نيروگاه های برق استان می 
شود. وی در خاتمه اضافه کرد: شرکت گاز استان 
آذربايجان شرقی بيش از يک ميليون و 400 هزار 
تحت  روستا  و 1490  شهر  در 6۲  را  مشترک 

پوشش خود قرار داده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛ 

1895 میلیون مترمکعب گاز در سطح آذربایجان شرقی توزیع شده است 

شهردار  امروز-  فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
بندر بوشهر و مديرکل ورزش و جوانان از يک 
عاشوري  شهيد  خيابان  در  واقع  زمين  قطعه 
ورزشی  زمين  و  سبز  فضای  ايجاد  منظور  به 
گزارش  به  آوردند  عمل  به  مشترک  بازديد 
شهردار  بوشهر،  شهرداري  عمومي  روابط 
فضاهاي  افزايش  ضرورت  به  اشاره  با  بوشهر 
تفريحي در سطح محالت بوشهر اظهار داشت: 
با توجه به نياز کودکان و جوانان به تحرک و 
در  ورزشي  و  تفريحي  بيشتر فضاهاي  ورزش 
ميگلي  غالمعلي  يابد.   مي  افزايش  محالت 
نژاد شهردار بوشهر طي بازديد مشترکي که با 
احمد بهروزيان فرد مدير کل ورزش و جوانان 
استان بوشهر از يک قطعه زمين واقع خيابان 
مطرح  را  مطلب  اين  داشت،  عاشوري  شهيد 
کرد و افزود: براي ايجاد روحيه شادي و نشاط 
از  قسمتي  آينده  در  ها،  خانواده  و  کودکان 

به  ديگر  قسمتي  و  سبز  فضاي  به  زمين  اين 
شهروندان  شأن  با  متناسب  اسکيتي  پيست 
تبديل مي شود. بهروزيان فرد مديرکل ورزش 
و جوانان استان نيز با بيان اين مطلب که نياز 
جدي به ايجاد فضاهاي تفريحي ورزشي براي 
جوانان و خانواده ها وجود دارد اظهار داشت: 
شهرداري و اداره کل ورزش و جوانان با تعامل 
براي  را  توانند گامهاي موثري  با يکديگر مي 
بردارند.  حوزه  اين  در  ها  ساخت  زير  تقويت 
گفتنی است شهرداری بوشهر در حال حاضر 
و  مصنوعی  جمن  زمين  نه  احداث  مشغول 
از  بوشهر  شهر  مختلف  محالت  در  طبيعی 
بهبهانی،مخبلند،يادگار  کوی  باهنر،  جمله 
امام،نيدی، جاللی ، خواجه ها، دواس،والفجر 
افزايش  برای  بلندی  گام  اين  که  باشد  می 
شهر  محالت  در  ورزشی  زيرساختهای  سرانه 

بوشهر است. 

افزایش زمین هاي ورزشي محالت از 
اهداف شهرداري بوشهر است
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