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عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس گفت: هم اکنون چهار هزار و ۵۰۰ اعدامی بالتکلیف در کش��ور 
داریم که باید برای حل مشکل آنها چاره ای اندیشیده شود. 

روح اهلل حضرت پ��ور در گفت  وگو با خبرنگار ایلنا با اش��اره به ع��دم بازدارندگی مجازات زندان   در کاهش 
میزان وقوع جرم اظهار کرد: هم اکنون شاهد چرخه معیوب تکرار جرم در کشور هستیم به گونه ای که مجرم 
بازداش��ت و پس از مدتی از زندان آزاد می ش��ود، اما این فرد باز هم مرتکب جرم می شود؛ یعنی بازداشت و 

زندان در پیشگیری از ارتکاب به جرم بازدارنده نیست. 
عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در این کمیس��یون تالش می کنیم در رابطه با برخی 
قوانین قضایی از جمله قوانین مربوط به اعدام و س��ایر موادی که مش��کل دارد؛ پس از کارشناسی های الزم 

بازنگری هایی انجام دهیم. وی با اش��اره به اینکه مجلس موظف است قوانین قضایی را بازنگری کند، گفت: 
واقعیت این است که تکرار بسیاری از جرایم به دلیل آسیب های موجود در جامعه از جمله بیکاری است. 

حضرت پور افزود: در زندان ها نیازمند اقدامات فرهنگی از جمله آموزش مجرمان هستیم به گونه ای که با 
توانمندسازی پس از آزادی از زندان مجدد مرتکب جرم نشوند. فضا نباید بدین گونه باشد که مجرمان در 

یک بند صرفاً زمان خود را سپری کنند. 
عض��و کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس ب��ا بیان اینکه ۵ درص��د از بودجه ملی باید ب��ه قوه قضاییه 
اختص��اص یاب��د، افزود: هم اکنون چهار هزار و ۵۰۰ اعدامی بالتکلیف در کش��ور داری��م که باید برای حل 

مشکل آنها نیز چاره ای اندیشید. 

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد: 

درقوانینقضاییبازنگریمیکنیم
؟

2۰

2۰

مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز 
گفت: به مناسبت هفته دولت، پروژه هایی به 
ارزش بیش از 112 میلیارد تومان توس��ط 
ب��رق تبریز به به��ره برداری می رس��د. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس افشین 

روشن میالنی با بیان خبر فوق افزود: این میزان اعتبار برای انجام 3۰ 
پروژه بزرگ هزینه ش��ده اس��ت. وی اضافه کرد: ای��ن پروژه ها تحت 
عناوین توس��عه و احداث، توسعه فیدر از پست های فوق توزیع، منابع 
طرح های عمرانی )مسکن مهر(، جابجایی تاسیسات، ایجاد قدرت مانور، 
اصالح و بهینه س��ازی شبکه، شبکه روشنایی معابر، طرح های کاهش 
تلفات و نیرورس��انی انجام شده است.وی ادامه داد: اهداف اجرایی این 
پروژه ها اصالح ش��بکه، کاهش تلفات در ش��بکه توزیع، رفع حریم و 
تامین برق متقاضیان، توس��عه فیدر از پست های فوق توزیع و... است.

مهندس روشن میالنی تصریح کرد: با افتتاح و بهره برداری این پروژه 
ها امید می رود که بتوانیم گام های مثبتی در راستای نیرورسانی، ایجاد 
قدرت مانور، مدیریت مصرف نیروی برق، کاهش تلفات انرژی و از همه 
مهم تر خدمت رس��انی مطلوب به مشترکین و... برداریم.وی همچنین 

افزود: شهرک خاوران، مجتمع تجاری اطلس - همافر ولیعصر، ...

با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
۷3۴ پ��روژه مخابراتی اس��تان اصفهان به 
همراه طرح طوبا با اعتب��اری بالغ بر 3۰2 
میلیارد تومان به صورت همزمان افتتاح و 

به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، دکتر محمود واعظی در آئین افتتاح 
۷3۴ پروژه مخابراتی استان اصفهان به همراه طرح طوبا، اظهار داشت: 
سیاست ها و برنامه ریزی های دولت در راستای حل مشکالت کشور 
اس��ت و دولت بنا دارد که در بازی های سیاس��ی که از یکی دو سال 
قبل به منظور انتخابات س��ال آینده مبنی بر تخریب دولت آغاز شده 

وارد نشود و دولت یازدهم سعی دارد با عمل با مردم صحبت کند.
12 برابر شدن پهنای باند استان اصفهان

وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات در ادامه با اش��اره به برنامه های 
توس��عه ای حوزه فناوری اطالعات در اس��تان اصفهان، گفت: استان 
اصفهان همواره برای دولت مهم بوده و برای استان برنامه ریزی هایی 
صورت گرفته است به طوری که امروز پهنای باند مورد نیاز در استان 

اصفهان از ابتدای دولت یازدهم 12 برابر شده و شبکه انتقال ...

بهره برداری از پروژه هایی به 
ارزش بیش از 112 میلیارد تومان 

توسط برق تبریز

افتتاح ۷۳۴ پروژه مخابراتی 
استان اصفهان با اعتبار ۳02 

میلیارد تومان
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روستای غرابی هندیجان به شبکه برق 
پیوست

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- با برق رسانی به روستای 
غرابی هندیجان 20 خانوار در این روستا از نعمت برق برخوردار 
شدند. در مراسم افتتاح برقرسانی به این روستا که با حضور 
فرماندار، اما جمعه، مشاور و رییس نظارت بر بهره برداری آبفای 
استان و جمعی از مسئوالن محلی و اهالی روستای غرابی 
علیای هندیجان برگزار شد، مدیر توزیع برق این شهرستان 
گفت: کار شبکه گذاری برای برق رسانی به روستای غرابی 
از توابع بخش مرکزی هندیجان از آذر پارسال شروع و با بهره 
برداری از آن 20 خانوار از نعمت برق در این روستا برخوردار 
شدند. اسماعیل شعبانی افزود: این پروژه با انجام چهار کیلومتر 
تیر برق و با اعتبار دو میلیارد ریال به انجام رسید. وی گفت: 
در فاصله سه ماه با هزینه مبلغ 200 میلیون تومان از اعتبارات 
استانی از اول جاده گمرک قدیم تا روستای غرابی با نصب دو 
دستگاه ترانسفورماتور و 44 پایه، برق رسانی به غرابی علیا از 
توابع شهرستان هندیجان انجام گرفته است. وی افزود: در خود 
روستای غرابی علیا حدود 23 پایه نصب شده است. وی با بیان 
تأمین برق اهالی روستای غرابی علیا با جمعیت بیشتر گفت: 
با راه اندازی دو شبکه متوسط و شبکه ضعیف برق در خود 
روستای غرابی علیا پیش بینی می شود با افزایش جمعیت برق 
بیش از 50 خانوار روستا با سهولت، تأمین می شود. شعبانی 
همچنین عنوان کرد: به طور 24 ساعته 2 اکیپ اتفاقات برق 
شهرستان به صورت شیفتی آماده خدمات رسانی به مردم 
در  برق  قطعی  به  اشاره  با  وی  است.  هندیجان  شهرستان 
شهرستان و روستاها بیان کرد: با تالش شبانه روزی نیروهای 
اداره برق مشکلی در خصوص قطع برق نداشتیم و روستاها با 

کمترین فاصله زمانی برق دار شدند. 
شهردار یاسوج مطرح کرد 

کالهبرداری فروش ساختمان در یاسوج 
کاهش می یابد 

یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- شهردار یاسوج از صدور 
شناسنامه  فنی ملکی ساختمان در این شهر خبر داد و گفت: 
امالک،  بنگاه های  تخلفات  غیرقانونی،  فروش   از  جلوگیری 
استفاده ناصحیح از قانون توسط افراد سودجو و جلوگیری از 
کالهبرداری های فروش ساختمان از جمله اهداف صدور این 
شناسنامه است. محمدعلی جاوید در جمع مدیران ثبتی یاسوج 
اظهار داشت: برای نخستین بارمالکان واحدهای مسکونی و 
تجاری در این شهر شناسنامه فنی ملکی ساختمان دریافت 
می کنند و صدور این شناسنامه از طریق شهرداری یاسوج صادر 
و در اختیار مالکان قرار می گیرد. وی عنوان کرد: در شناسنامه 
فنی ملکی ساختمان تمامی اطالعات مربوط به فندانسیون، 
اسکلت، دیوارها، استانداردها، طراح، ناظر، نوع مصالح، پروانه 
ساخت و تاسیسات ساختمان از ابتدای ساخت تا پایان کار ثبت 
می شود و این شناسنامه پاسخگوی شبهات خریدار از ویژگی های 
فنی ساختمان است. شهردار یاسوج با اشاره به اینکه شناسنامه 
فنی و ملکی با لحاظ کردن همه موارد مورد نظر تولید کننده را 
پاسخگویی می کند گفت: شخص حقیقی یا حقوقی مسئولیت 
صحت و سالمت ساختمان را به عنوان تولیدکننده می پذیرد 
وهم چنین شرکت کنترل و بازرسی که مسئولیت کنترل های 
فرآیندی آن را از صفر تا صد بر عهده می گیرد مسئول است. 
جاوید بیان کرد: درعین حال بهره برداران و خریداران حق دارند 
از کم و کیف ساختمانی که خریداری می کنند مطلع باشند تا 
به تدریج به نقطه ای برسیم که ساختمان های فاقد اصول فنی 
و رعایت مقررات ملی ساختمان و استانداردهای الزم قابلیت 

عرضه در بازار را نداشته باشد. 
 

نقش قابل توجه کریدور شمال به جنوب 
در کاهش آلودگی های زیست محیطی

شاهرود- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل راه و ترابري 
کاهش  در  مهم  عاملي  را  جنوب  به  شمال  کریدور  استان 
آلودگی های زیست محیطی اعالم کرد.به گزارش روابط عمومي 
اداره کل راه و ترابري استان سمنان، مدیر کل راه و ترابري استان 
سمنان ضمن اعالم این خبر افزود: از سال 67 کریدور شمال 
به جنوب تصویب شد اما طی این سال ها این پروژه مظلوم 
واقع شد. کریدور شمال به جنوب از پروژه های مهم وزارت راه 
و شهرسازی در استان است که در جریان سفر رئیس جهمور به 
سمنان از نخستین مصوبات این سفر بود، افزود: این پروژه نقش 
حیاتی در اقتصاد، کاهش آلودگی زیست محیطی، کاهش تلفات 
جاده ای و افزایش سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران در 
استان و به ویژه دامغان دارد.مدیر کل راه و ترابری استان سمنان 
خاطر نشان کرد: کریدور شمال به جنوب از دامغان میگذرد و 
به هیچ وجه تعویض یا جابجا نخواهد شد ولی در مبحث اجرا 
و تسریع در اجرا ما هم خواهان هستیم ولی شرایط اقتصادی 
اجازه اینکار را نمی دهد امیدوار هستیم که با درایت رهبری در 
برجام و در هدایت برجام و نظام این مسائل را پشت سر بگذاریم 
و به شرایط خوب اقتصادی برسیم.نژاد صفوی درباره انجام پروژه 
ای با عنوان جاده گرمسار - جندق - معلمان نیز گفت: بحث 
مطالعات گرمسار به جندق در سالیان قبل شروع شده و از پروژ 
ه های مصوب سازمان مدیریت بوده و هیچ اعمال نفوذی نبوده 
به هر جهت من اگر تصمیمی بخواهم بگیرم اولویت را به خانواده 
خود می دهم و بعد به دیگران این از طبیعت انسان هاست مگر 
انسان های وارسته، این پروژه مصوب شده و کار شده اما در 
سال ۹0 یا ۹۱ فسخ پیمان شده و اعتبارش حذف شده است.

وی ضمن بیان اینکه برای اجرای پروژه ملی کریدور شمال به 
جنوب و دوبانده شدن محور دامغان - جندق - معلمان نیز ۱37 
میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت، اظهار داشت: 57 میلیارد 
تومان از این اعتبار در سال ۹5 و ۸0 میلیارد تومان اعتبار دیگر 

در سال ۹6 تخصیص خواهد یافت.
شهردار ساري:

هفته دولت فرصتي است براي خوانش 
دوباره منشور خدمت رساني

به گزارش خبرنگار مازندران 
مهدي عبوري شهردارمرکز 
آغاز  آستانه  در  مازندران 
بدین  پیامي  دولت  هفته 

شرح صادر کرد.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با درود برارواح طیبه دو کبوتر بلند پرواز رجایي و با هنر رئیس 
ایران  اسالمي  جمهوري  نظام  وقت  وزیر  نخست  و  جمهور 
که طي یك اقدام جنایتکارانه توسط منافقین به مقام رفیع 
شهادت رسیدند و عرض تبریك به مناسبت آغاز هفته دولت 
یاد آورمي شود این هفته فرصت گرانسنگي است براي خوانش 
دوباره منشورخدمت رساني که از سوي آن دو شهید عالي مقام 
درعمل تقریر گردید.منشوري که سر انجام آغازش ساده زیستي 
و سر انجام آن خشنودي و خرسندي حضرت دوست است و 
حلقه وصل این آغاز و پایان چیزي نیست جز خدمت به مردم.

امید اینکه این خوانش دگرباره از یك سو شکوفایي تمام عرصه 
ها را در پي آورد و از سویي دیگر اعتماد و اطمینان مردمي که 

بزرگترین سرمایه این نظام الهي هستند.
مهدي عبوري - شهردار ساري

به منظور بهبود عبور و مرور؛
تقاطع بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی و 

بلوار شهدا راه اندازی شد
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز- تقاطع چراغ دار بلوار 
سید جمال الدین اسدآبادی اتصال به بلوار شهداء راه اندازی شد.به 
نقل از روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیك شهرداری 
بندرعباس ؛ تقاطع چراغدار بلوار سید جمال الدین اسدآبادی 
اتصال به بلوار شهداء با هدف بهره مندی از روان سازی،انضباط 
اندازی و مورد بهره برداری  ایمنی سفر راه  افزایش  ترافیکی و 
قرار گرفت.محمدرضا کهوری بیان داشت: تقاطع ها مهمترین 
گلوگاه های ترافیکی در سطح معابر شهری بوده که حل معضالت و 
گره های ترافیکی آنها با رویکردی منسجم و یکپارچه گامی اساسی 
در ساماندهی ترافیك شبکه معابرشهری به شمار می آیند.وی در 
ادامه با اشاره به این موضوع که عواملی نظیر کارایی،سرعت،هزینه 
بهره برداری و ایمنی تا حد زیادی به نحوه طراحی بستگی دارد 
گفت: در راه اندازی تقاطع مذکور کلیه مواردی از قبیل عوامل 
انسانی،عوامل ترافیکی و سایرعوامل فیزیکی مورد توجه قرار گرفته 
است.کهوری اظهار داشت: این مسیر قبال به عنوان یك مسیر 
محله ای محسوب می شد که رانندگان باید از راه فرعی و از 
داخل کوچه منتهی به خیابان اصلی عبور می کردند و دارای 
بود،  منطقه  ساکنین  برای  جانی  امنیت  عدم  و  خطرتصادف 
از این رو با استفاده از مطالعات و بررسی های کارشناسی شده 
واستانداردهای مورد نیاز این طرح انجام و به اجرا درآمد.این مقام 
مسئول از دیگر مزایای اجرایی شدن این طرح را ساماندهی شبکه 
معابر،نظم بخشی به رفت و آمدها و کاهش تاخیر و توقف وسایل 

نقلیه،کاهش میزان تصادفات و صرفه جویی در سوخت دانست. 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان مرکزی: 

مصرف آب در استان مرکزی 12 درصد 
افزایش یافت

اراک - خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزی گفت: با گرمتر شدن هوا میزان مصرف آب درسطح 
این استان در تیرماه امسال نسبت به اردیبهشت ۱2درصد افزایش 
یافت. عبدالرضا خلیلی افزود: همچنین مصرف آب در خرداد نسبت به 
اردیبهشت هشت درصد رشد نشان می دهد. وی درباره افت فشار در 
سطح شهرستان های استان مرکزی اظهار کرد: در هفته اخیر کمبود 
آب و مصرف زیاد باعث شده تا مشترکان در شهرستان های محالت و 
خمین با افت فشار آب مواجه باشند. وی گفت: همچنین گرم شدن 
هوا و مصرف بیشتر مشترکان باعث شد تا در شهرک امین واقع در 
اراک نیز گزارش هایی مبنی بر افت فشار اعالم شود. وی بیان کرد: 
با وجود اینکه امسال مشکلی برای تامین آب وجود ندارد ولی باید 
همچنان صرفه جویی در مصرف آب مد نظر مردم باشد و با درست 
مصرف کردن و تقسیم بندی زمان مصرف، از ماه های گرم سال عبور 
کرد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی گفت: بهترین 
راهکار برای جلوگیری از قطع و کاهش افت فشار، مدیریت مصرف 
توسط مردم است و مشترکان باید بکوشند از شستشوی غیرضروری 
آب  استفاده  امکان  تا  کنند  خودداری  مصرف  اوج  ساعت های  در 
برای سایر هم استانی ها فراهم شود. خلیلی افزود: آب مایه حیات 
است و حتی در صورت فراوانی نباید این نعمت الهی را هدر داد و 
با پرداخت رقم ناچیز آب بها، اسراف در مصرف آب را توجیه کرد. 
وی با بیان اینکه، هر فرد به طور متوسط در شبانه روز 242 لیتر آب 
مصرف می کند، گفت: مردم با رعایت الگوی مصرف و دوری از اسراف 
می توانند با کمترین مشکل از فصل گرم سال عبور و از آسیب زدن به 
منابع طبیعی خودداری کنند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزی گفت: این شرکت 3۱3 میلیون مترمکعب آب را هرساله بین 
440 هزار مشترک توزیع می کند که از لحاظ آبدهی لحظه ای حدود 
سه هزارو 600 لیتر در ثانیه آب تولید می شود. خلیلی افزود: شرکت 
آب و فاضالب استان مرکزی توانایی تولید پنج هزار و 600 لیتر آب 
را از 200 نقطه در استان دارد که حدود 40 درصد آن از سدها و 
آبهای سطحی و 60 درصد از منابع زیرزمینی تامین می شود. 440 
هزار مشترک آب و 250 هزار مشترک فاضالب در استان مرکزی 

وجود دارد.

سارق مغازه با هوشیاری و عکس العمل به 
موقع پلیس دستگیر و روانه زندان شد

خبرنگار  تویسرکان- 
فرمانده  امروز-  فرصت 
انتظامی شهرستان تویسرکان 
از دستگیری یك سارق مغازه 
در حین سرقت توسط عوامل 
این شهرستان خبر  انتظامی 
دادو گفت:با هوشیاری و عکس العمل به هنگام عوامل گشت یگان 
امداد این سارق که قصد سرقت از یکی از مغازه های خیابان اصلی 
را داشت دستگیر و روانه زندان شد. سرهنگ محمد معصومی در 
تشریح این خبر گفت:به دنبال وقوع سرقت مغازه موبایل فروشی در 
چند شب گذشته و حساسیت آن،کلیه عوامل اجرایی انتظامی این 
شهرستان موضوع رابه صورت ویژه تحت بررسی قرار داده وتالش 
جهت شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان دستور کار ماموان 
قرار گرفت. وی در ادامه بیان داشت:در ساعت00:30ماموران یگان 
امداد درحال گشتزنی در یکی از خیابان های اصلی این شهرستان 
بودند که با مشاهده شکسته شدن قفل مغازه،متوجه وجود فردی 
مشکوک در باالی پشت بام شده که سریعا وارد عمل می شوند. 
معصومی در ادامه اظهار داشت: سارق پس از اینکه متوجه حضور 
مامورین می گردد خود را از باالی پشت بام به پایین پرتاب می کند 
و اقدام به فرار می نماید. مامورین به تعقیب وی می پردازند و 
سرانجام سارق که چاره ای جز تسلیم شدن در برابر سرعت عمل 

و زیرکی پلیس را نداشت دستگیر گردید.

 گازرسانی به 200 روستای گیالن 
در هفته دولت

شامخی-  سارا  رشت- 
مدیرعامل  ظهیري  مهندس 
گیالن  استان  گاز  شرکت 
به  گازرساني  طرح  افتتاح  از 
200 روستاي گیالن در هفته 
دولت ۹5 خبر داد. مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر افزود: با گازرساني به این 
روستاها در۱5 شهرستان، 20 هزار خانوار از نعمت گاز بهره مند 
می شوند. مهندس ظهیري در ادامه اظهار داشت: از ابتداي سال 
جاري عملیات بسیار گسترده اي براي گازرساني به این روستاها 
انجام شده است به نحوي که مجموع شبکه گذاري انجام شده در 
این روستا ها معادل یك هزار و ۱2۸ کیلومتر مي باشد و براي 
اجراي این طرحها بیش از 732 میلیارد ریال هزینه شده است. 
وي بیان کرد: با افتتاح گازرساني به این روستاها در هفته دولت 
امسال مجموع روستاهاي بهره مند از گاز در استان به ۱7۸۹ روستا 
می رسد. در پایان مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با تشکر از 
مساعدت مدیرعامل و سایر مسئولین شرکت ملي گاز درجهت 
اجراي هرچه بهتر این پروژه عظیم ملي، از همراهي تمام مسئولین 

و مردم عزیز استان گیالن قدرداني بعمل آورد.

 دیدار مدیرکل استاندارد ایالم 
با فرماندار ایوان

استان  استاندارد  مدیرکل  امروز-  ایالم- خبرنگار فرصت 
ایالم در سفر به شهرستان ایوان با فرماندار ایوان دیدار نمود. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان ایالم، مهناز 
همتی مدیرکل استاندارد استان با بسطامی فرماندار ایوان دیدار 
و گفتگو کردند. همتی مدیرکل استاندارد ایالم در این دیداربا 
تشکر از حمایت های فرماندار از فرماندار در خصوص تخصیص 
اعتبار به نمایندگی،نظارت های خاص بر نانوایی ها،ترازوهای 
دیجیتال اصناف،کالیبراسیون ترازو وباسکول ها استانداردسازی 
خواستار  ورزشی  وست های  ها  بازی،شهربازی  زمین های 
همه  گفت:  دیدار  دراین  فرماندارایوان  بیشترشد.  همکاری 
دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت ضوابط اجرایی وقوانین 
سازمان ملی استاندارد هستند. بسطامی افزود: مصرف کنندگان 
باید با استاندارد به عنوان حقوق اجتماعی خودآشنا شوند که 
نیازمند فرهنگ سازی وترویج فرهنگ استاندارد در جامعه است.

تبریز - اسد فالح- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
گفت: به مناسبت هفته دولت، پروژه هایی به ارزش بیش از ۱۱2 
میلیارد تومان توسط برق تبریز به بهره برداری می رسد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، مهندس افشین روشن میالنی با بیان خبر فوق 
افزود: این میزان اعتبار برای انجام 30 پروژه بزرگ هزینه شده است. 
وی اضافه کرد: این پروژه ها تحت عناوین توسعه و احداث، توسعه 
فیدر از پست های فوق توزیع، منابع طرح های عمرانی )مسکن مهر(، 
جابجایی تاسیسات، ایجاد قدرت مانور، اصالح و بهینه سازی شبکه، 
شبکه روشنایی معابر، طرح های کاهش تلفات و نیرورسانی انجام 
شده است.وی ادامه داد: اهداف اجرایی این پروژه ها اصالح شبکه، 
کاهش تلفات در شبکه توزیع، رفع حریم و تامین برق متقاضیان، 
توسعه فیدر از پست های فوق توزیع و... است.مهندس روشن میالنی 
تصریح کرد: با افتتاح و بهره برداری این پروژه ها امید می رود که 

بتوانیم گام های مثبتی در راستای نیرورسانی، ایجاد قدرت مانور، 
مدیریت مصرف نیروی برق، کاهش تلفات انرژی و از همه مهم تر 
خدمت رسانی مطلوب به مشترکین و... برداریم.وی همچنین افزود: 
مصلی  ولیعصر،  همافر   - اطلس  تجاری  مجتمع  خاوران،  شهرک 
شمالی، برج های مسکونی شرکت تعاونی مخابرات، مجتمع مسکونی 
شرکت تعاونی لشگر 3۱ عاشورا و تعاونی مسکن فرهنگیان مرند 
وصوفیان در یاغچیان اول مائده )برج بنفشه2( در لیست توسعه و 
احداث )تامین برق( قرار دارند.بر اساس این گزارش، ایجاد دو فیدر به 
سمت امور روشنایی از پست فوق توزیع شهریار ازخیابان گلکار تاقله، 
تامین برق پروژه های مسکن مهر از محل منابع استانی، جابجایی 
تاسیسات فشار متوسط در رمپ وادی رحمت 3، احداث سه رشته 
فیدر 20 کیلوولت در سرباالیی ولیعصر، نصب سکسیونر در مسیر 
فیدر های 20 کیلوولت، روشنایی جاده باسمنج، احداث روشنایی 

بلوار والیت آذرشهر، تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیم مسی به 
کابل خودنگهدار شش سیمه در خیابان شمس تبریزی، تقویت ولتاژ 
خیابان 35متری سینا ورودی مخابرات، تامین برق پمپ آب های 
اراضی دشت چمن، تامین برق واحدهای مسکونی عتیق - فاز ۱ 
چهارراه بهشتی و... بخشی از پروژه های قابل افتتاح شرکت توزیع 

نیروی برق تبریز در هفته دولت هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در آستانه هفته دولت خبر داد؛ 

بهره برداری از پروژه هایی به ارزش بیش از 112 میلیارد تومان توسط برق تبریز 

تبریز- اسد فالح - آئین افتتاحیه دوره تخصصی حفاظت پرسنلی 
حراست های تابعه شرکت ملی گاز ایران با حضور مدیران صنعت گاز 
استان و مدیرکل و معاونان اداره اطالعات استان، مدیر و معاونان 
حراست کل استان، سیدجعفر معماریان، معاون حفاظت پرسنلی 
شرکت ملی گاز ایران و کارکنان حفاظت پرسنلی حراست های تابعه 
شرکت ملی گاز ایران به میزبانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 
در مرکز آموزش این شرکت برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز 
به نقل از روابط عمومی شرکت گاز این استان، مدیرعامل شرکت گاز 
آذربایجان شرقی در این مراسم اظهار داشت: با ارزش ترین سرمایه 
سازمان، نیروی انسانی است که باید از آن با حفاظت پرسنلی، مراقبت 
و حفاظت شایسته بعمل آید. ولی اله دینی با اشاره به عملکرد آموزشی 
حراست شرکت گاز استان گفت: در سال گذشته ۱3۸06 نفر ساعت 

برای نیروهای حراست دوره های آموزشی برگزار شده است که این 
مقدار تقریباً دو برابر سال ۹3 می باشد. وی با اشاره به امضای تفاهم 
نامه HSE و حراست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی افزود: با 

امضای این تفاهم نامه تمامی نیروهای حراست گاز استان در دوره های 
پدافند غیرعامل و ایمنی شرکت کردند و تمامی مدیران و روسای 
ستادی دوره سطح یك امنیت ملی را طی و گواهینامه آن را دریافت 
افتتاحیه، سید جعفر معماریان، معاون  پایان مراسم  اند. در  کرده 
حفاظت پرسنلی شرکت ملی گاز ایران ضمن قدردانی از حمایت های 
مدیرعامل و رئیس حراست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی به 
واسطه میزبانی این دوره آموزشی گفت: این چهارمین دوره تخصصی 
حفاظت پرسنل است که برگزار می شود و امیدواریم بهره خوبی از 
این دوره ها برده باشیم. الزم به ذکر است این همایش به مدت پنج 
روز به میزبانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار و ۹۱ نفر از 
کارکنان حفاظت پرسنلی حراست های تابعه شرکت ملی گاز ایران 

آموزش تخصصی حفاظت پرسنلی را طی خواهند کرد.  

برگزاری دوره تخصصی حفاظت پرسنلی حراست های تابعه شرکت ملی گاز ایران در تبریز 

به مناسبت  اهواز - خبرنگار فرصت امروز- 
هفته دولت، 74 پروژه برقی در شهرها و روستاهای 
خوزستان افتتاح خواهد شد. رضا غضنفری با اعالم 
این خبر گفت: این پروژه ها در بخش های مختلف 
و  اصالح  روستایی،  و  شهری  احداث  و  توسعه 

بهینه سازی شهری و روستایی، مسکن مهر، کاهش 
تلفات و سایر بخش های مرتبط بوده که با سرمایه 
گذاری 3۸ میلیارد و ۸00 میلیون تومانی انجام 
شده است. مدیر عامل توزیع نیروی برق خوزستان 
با اشاره به اینکه این پروژه ها در 2۱ شهر و توابع 

به انجام رسیده است خاطر نشان کرد، شهرهای 
آبادان، اروندکنار، امیدیه، اندیمشك، اندیکا، ایذه، 
دزفول،  خرمشهر،  باغملك،  بندرامام،  آغاجری، 
دشت آزادگان، رامهرمز، رامشیر، شوش، شوشتر، 
شادگان، گتوند، ماهشهر، مسجدسلیمان، هفتگل 

و روستاهای تابعه، از جمله مناطقی هستند که 
پروژه های هفته دولت در آن ها افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: با افتتاح و بهره برداری از پروژه های 
یاد شده وضعیت برق در این مناطق از شرایط 

مطلوب و پایدارتری برخوردار خواهد شد.

توسط شرکت توزیع نیروی برق خوزستان انجام خواهد شد؛
افتتاح 74 پروژه برقی در هفته دولت

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان گلستان 
مهندس محمد هادی رحمتی با اشاره به اینکه 
در حال حاضر هیچگونه قطعی آب در شهرهای 
طی  گنبد  شهر  کرد  خاطرنشان  نداریم  استان 
سالهای گذشته با مشکل قطعی آب روبه رو بوده 
و با اقداماتی که انجام شد، شهروندان شهر گنبد 2 
سال گذشته را بدون قطعی آب سپری کردند.وی 
با بیان اینکه بر اساس میزان میانگین آب مصرفی 
می توانیم از صحت کنتور آب مطمئن شویم، گفت: 
بر اساس برنامه ریزی انجام شده 30 هزار کنتور 
که  تعویض شود  باید  گلستان  استان  در  خراب 
تاکنون 6 هزار کنتور خراب تعویض شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای گلستان ضمن بیان این 
نکته که حدود 30 درصد پرت آب در شبکه توزیع 
بودجه  ردیف  به  توجه  با  کرد  داریم خاطرنشان 
توان  اختیار داریم نمی  اعتباری که در  اندک  و 

پاسخگوی اجرای طرح های آب در سطح شهرهای 
استان باشیم، در همین راستا از محل تبصره 3 
برای هر شهر و منطقه حساب سرمایه ای جداگانه 
دیده شده که در جهت حفر چاه،خرید زمین برای 
ساخت مخازن هزینه خواهد شد.مهندس رحمتی 
با اشاره به اینکه کیفیت آب شرب از الویت های 
مهم این شرکت بشمار می رود افزود تمام آبی 
که در شبکه های توزیع وجود دارد زیر نظر مراکز 
بهداشتی نمونه گیری می شود و بر همین اساس 
وفاضالب  آب  شرکت  در  که  استانداردی  طبق 
تعریف شده سالی یك بار تمامی مخازن ذخیره 
آب شرب شست وشو و گندزدایی می شوند و این 
اطمینان را به همه شهروندان استان می دهیم آبی 
که در شبکه توزیع قرار می گیرد قابل شرب و به 
لحاظ کیفیت هیچ مشکلی ندارد. وی تصریح کرد 
با توجه به اینکه امروز آب به راحتی در دسترس 
نیست و ما چیزی به نام تولید آب در کشور نداریم 

بلکه تامین آب داریم و باید در کنار آن کار فرهنگی 
و اطالع رسانی دقیق انجام شود تا اهمیت این مایه 
حیاتی بعنوان الویت زندگی مردم قرار بگیرد.وی در 
ادامه افزود: آب در دنیا یك مقوله اقتصادی است و 
در دنیا از آن به عنوان یك محصول اقتصادی نام 
می برند و جنگ آینده دنیا بر سر آب است و شاید 
درآینده نفت بفروشند که آب وارد کنند.مهندس 
رجمتی در باره میزان مصرف آب در استان گلستان 

اظهار داشتند: در استان گلستان میانگین مصرف 
220لیتر تا 240 لیتر متفاوت است در حالی که در 
کشورهای پیشرفته اروپایی ۱40لیتر در شبانه روز 
می باشد و این مصرف آب فشار به منابع تامین 
وارد می کند.وی با اشاره به اصالح فرهنگ مصرف 
آب شرب از سوی مشترکین خاطرنشان کرد ما 
نمی گوییم زیادمصرف نکنید ولی بجا و به موقع 
مصرف کنید.واین به آموزه های دینی و فرهنگی 
ماو به اعتقاداتی که داشتیم بر می گردد. مدیرعامل 
اشاره  با  گلستان  استان  وفاضالب  آب  شرکت 
اینکه برای جلوگیری از بحران آب از طریق سد 
یا آب سطح االرضی استفاده می شود بیان نمود: 
استان گلستان تنها استانی است که سهمی از آب 
سطح االرضی ندارد و بر نامه آب شیرین کن در 
بندرترکمن و گمیشان عملیات اجرایی آن شروع 
شده و در منطقه نیاز آب ۹0لیتر در ثانیه را تامین 

می کند.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان:
شهروندان گلستانی 2 سال گذشته را بدون مشکل آب سپری کردند

یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- فرماندار شهرستان بویراحمد 
گفت: 5۸طرح عمرانی و اقتصادی در هفته دولت امسال در این 
شهرستان به بهره برداری خواهد رسید. سید محمد کاظم نظری 
افزود: 44مورد از این تعداد طرح های افتتاحی در حوزه عمرانی و ۱4 
طرح اقتصادی است. وی تصریح کرد: دو پروژه نیز در هفته دولت 

امسال در این شهرستان عملیات اجرایی آنها اغاز خواهد شد.
وی میزان اعتبار هزینه شده و یا پیش بینی شده برای این تعداد 

طرح عمرانی و اقتصادی اعم از افتتاحی و کلنگ زنی را افزون بر 
طرح های  اشتغالزایی  میزان  نظری  کرد.  اعالم  ریال  ۸50میلیارد 
نیز  را  بویراحمد  شهرستان  در  امسال  دولت  هفته  در  افتتاحی 
۱۱۸ نفر اعالم کرد. وی افزود: این پروژه ها بیشتر در حوزه راه، 
و  شهری  معابر  بهسازی  و  آبرسانی  برقرسانی،  آموزش،کشاورزی، 
روستایی است. فرماندار بویراحمد گفت: افتتاح مدرسه شش کالسه 
روستای شهنیز بخش مارگون وافتتاح قطعه ی اول راه روستایی 

تاکسیسه به مورزرد زیالیی،بازدید از روند اجرایی پروژه عظیم مجتمع 
آبرسانی لوداب و مجموعه تونل های محور پاتاوه به دهدشت در بخش 
پاتاوه از مهمترین برنامه های شهرستان بویراحمد در هفته دولت 
است. نظری هفته دولت امسال را متفاوت تر از سال های گذشته 
دانست وگفت: سفر کاروان تدبیر وامید به استان در هفته گذشته 
و تقارن آن با هفته دولت امسال فرصت مناسبی برای اطالع رسانی 

بیش از پیش فعالیت ها و دستاوردهای دولت خواهد بود.

58طرح عمرانی واقتصادی در هفته دولت امسال در بویراحمد افتتاح می شود

اصفهان - محمد راعی- با حضور وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات، 734 پروژه مخابراتی استان 
بر  بالغ  اعتباری  با  به همراه طرح طوبا  اصفهان 
302 میلیارد تومان به صورت همزمان افتتاح و به 

بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، دکتر محمود 
مخابراتی  پروژه   734 افتتاح  آئین  در  واعظی 
استان اصفهان به همراه طرح طوبا، اظهار داشت: 
سیاست ها و برنامه ریزی های دولت در راستای 
دارد که  بنا  و دولت  است  حل مشکالت کشور 
در بازی های سیاسی که از یکی دو سال قبل به 
منظور انتخابات سال آینده مبنی بر تخریب دولت 
آغاز شده وارد نشود و دولت یازدهم سعی دارد با 

عمل با مردم صحبت کند.
12 برابر شدن پهنای باند استان اصفهان

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه با اشاره 
به برنامه های توسعه ای حوزه فناوری اطالعات در 
استان اصفهان، گفت: استان اصفهان همواره برای 
برنامه ریزی هایی  استان  برای  و  بوده  دولت مهم 
صورت گرفته است به طوری که امروز پهنای باند 
مورد نیاز در استان اصفهان از ابتدای دولت یازدهم 
۱2 برابر شده و شبکه انتقال استان نیز افزایش سه 

و نیم برابری داشته است.

اینترنت  مشترکین  تعداد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استان اصفهان از ابتدای دولت یازدهم، 5.3 برابر 
افزایش داشته است، گفت: فیبر نوری استان هم 
۱70 کیلومتر اضافه شده است و تا پایان دولت 
یازدهم به 764 کیلومتر افزایش می یابد. واعظی با 
اشاره به اینکه در استان اصفهان در سال ۹3، 325 
روستا و در سال ۹4، 30۸ روستا به اینترنت متصل 
شدند، گفت: تا پایان دولت همه روستاها به شبکه 
اینترنت متصل می شوند و امروز نیز همه روستاها 

ارتباط تلفنی دارند. محمود واعظی با اشاره به اینکه 
امروز 42۸ میلیارد ریال صنعت و ارزش پروژه های 
تومان  کل 302 میلیارد  در  ولی  است،  مخابرات 
پهنای  نمود:  تصریح  کرد،  افتتاح خواهیم  پروژه 
باند استان اصفهان 40 گیگ افزوده شد و در 25 
شهر استان، نسل سوم و در ۹ شهر استان تلفن 
نسل چهارم افتتاح شد. وزیر ارتباطات یادآور شد: 
از ابتدای دولت وزارت ارتباطات 730 میلیاردتومان 
در بخش خصوصی و دولتی سرمایه گذاری کرده و 

شبکه انتقال اصفهان تا پایان دولت شش برابر و 
پهنای باند 4 برابر می شود.

پروژه فیبر نوری منازل به بهره برداری رسید
مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان نیز با 
بیان اینکه در چند سال گذشته فعالیت هایی در 
راستای حذف شبکه مسی انجام شد، گفت: امروز 
پروژه فیبر نوری به منازل توسط وزیر ارتباطات و 

فناوری اطالعات به بهره برداری رسید.
حسین کشایی امروز در مراسم افتتاح 734 پروژه 
مخابراتی در اصفهان، اظهار کرد: پیاده سازی شبکه 
ملی ارتباطات، کنترل و پیگیری دولت الکترونیك 
از جمله موضوعات مهمی است که همواره مورد 
قرار  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  تأکید 
می گیرد. موفقیت و پیاده سازی این امور جز با 

خدمات باند پهن اتفاق نخواهد افتاد.
بود  این  بر  تالشمان  در سال ۱3۹2  افزود:  وی 
از شبکه ها حذف کنیم که  را  که کابل مرکزی 
به این مهم دست پیدا کردیم. در سال گذشته 
از کابل های مسی در شبکه حذف  استفاده  نیز 
شد. در این سه سال فعالیت ها در راستای حذف 
شبکه های مسی انجام شد تا جایی که امروز پروژه 
فیبر نوری به منازل توسط وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالعات به بهره برداری رسید.

با حضور وزیر ارتباطات صورت گرفت 

افتتاح ۷3۴ پروژه مخابراتی استان اصفهان با اعتبار 302 میلیارد تومان 

مدیر  امروز-  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
برنامه ریزي و کنترل تولید و حمل فوالدهرمزگان 
گفت: با توجه به سیاستهاي و برنامه هاي شرکت 
مبني بر تولید اقتصادي و ارائه محصول با حداقل 
بهاي تولیدي به منظور افزایش توان رقابت پذیري 
شرکت، بخصوص در شرایط حاکم بر بازار جهاني 
پروژه هاي  استراتژي  فوالد،  صنعت  داخلي  و 

بهبود)TQ( در شرکت تعریف شد که با موفقیت 
در حال اجرا مي باشد. مجید ابوعطیوي افزود: با 
پیاده  شرکت  بهرهبرداري  معاونت  ریزي  برنامه 
سازي سیستم هاي مشارکتي و کارگروهي جهت 
انجام پروژه هاي بهبود در راستاي کاهش هزینه 
از عمده فعالیت هاي انجام شده توسط همکاران 
محترم در واحدهاي بهره بردار بوده است که تعریف 

35 پروژه TQ در معاونت بهره برداري برمبناي 
کاهش هزینه هاي تولید تعریف و عملیاتي گردید. 
وي اظهار داشت: تا کنون ۸0درصد از کل پروژه ها 
اجرایي و ۱6 عدد از پروژه ها نیز به صورت کامل 
عملیاتي شده است و پیش بیني مي شود پس از 
اجرا شدن این پروژه ها مبالغ قابل توجهی در سال 

صرفه جویي شود. 

ارومیه - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی اداره 
کل در این جلسه که در محل اداره کل تامین اجتماعی استان و با 
حضور اعضای شورای هماهنگی برگزار شد دکتر رضا شریعت مشاور 
وزیر و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد وزارت تعاون,کارورفاه اجتماعی 
با اعالم این مطلب افزود: در عصری به سر می بریم که تمام ابعاد خرد 
و کوچك زندگی ما تحت سیطره سازمان های مختلف قرار دارد و این 
نشان دهنده نقش و اهمیت سازمان ها در زندگی جوامع امروز است 
و در برهه کنونی سازمان هایی موفق خواهند بود که دارای نیروی 
انسانی موفق و کارا باشند و پیش شرط آن ایجاد احساس تعلق خاطر 
در بین کارکنان است که رسالت اصلی آن بر عهده مدیریت سازمان 
است. وی افزود: مدیریت در سازمان برای نیل به اهداف خود به دنبال 
استقرار نظامات و سیستم هایی می باشد تا فضای مساعد برای افزایش 
بهره وری را تضمین کند و از مهمترین این نظامات، سیستم ارزیابی 
عملکرد کارکنان جهت بررسی رفتارها و قابلیت های آنان و رشد و 
شکوفایی آن برای رسیدن به اهداف سازمان می باشد. مشاور وزیر 
و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد وزارت تعاون,کارورفاه اجتماعی با 

اشاره به وظایف اصلی دفتر مدیریت ارزیابی عملکرد وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی،شناسایی،آسیب شناسی و اصالح فرآیند های اداری 
را در راستای ارتقای سالمت اداری،رسالت اصلی این دفتر عنوان کرد 
و افزود: برای ارتقای سالمت اداری در محیط دستگاه های اجرایی و 
سالم سازی محیط های کار باید ضمن اطالع رسانی و بهره گیری 
از ظرفیت های موجود باید برنامه های اساسی تهیه و اجرا شود که 
جشنواره شهید رجایی با محوریت ارزیابی عملکرد ها از اصلی ترین 
برنامه های وزارت در این حوزه می باشد که در تاریخ سوم شهریور ماه 
برگزار خواهد شد. وی افزایش رضایتمندی و تحقق حقوق مردم را 
زیر ساخت اساسی سالمت اداری عنوان و ضمن ارائه راهکارهایی 
الکترونیك  در خصوص ارتقای سالمت اداری گفت: تحقق دولت 
در راستای کاهش ارتباط با مردم و کوچك سازی دولت با راه کار 
اصالح فرآیند ها از محور های اصلی تحقق سالمت اداری در سازمان ها 
می باشد. دکتر رضا شریعت در ادامه با اشاره به اینکه در وضعیت 
کنونی مهمترین سرمایه،نیروی انسانی است تصریح کرد: اثر بخشی و 
هم افزایی از وظایف اصلی شورای هماهنگی سازمان های تابعه وزارت 

می باشد تا با هماهنگی و تقویت نقاط ضعف و استفاده از ظرفیت های 
همدیگر در راستای خدمت بهتر،موفق تر ایفای نقش کنند.

اجراي موفقيت آميز پروژه هاي بهبود در فوالدهرمزگان

ارزیابی عملکرد زیر بنای ارتقای سالمت اداری وکيفيت خدمتگزاری 
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