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ضمیمه

دادستان تهران: 

برخورد قاطع با باندهای سرقت
 و نا امنی ضروری است
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مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران گفت: 
تالش��گران عرص��ه صنعت حف��اری در این 
ش��رکت، در دولت یازدهم موفق به حفاری 
و تکمی��ل 551 حلقه چاه ه��ای نفت و گاز 
به متراژ بیش از یک میلیون و 80 هزار متر 

شدند. مهندس حیدر بهمنی با گرامیداشت هفته دولت و تجلیل از مقام 
واالی ش��هیدان رجایی و باهنر، افزود: این شرکت در راستای اهداف و 
سیاس��ت های وزارت نفت همه تالش خود را بکار بس��ته تا پاسخگوی 
بخش عمده ای از نیازهای ش��رکت ملی نفت ایران باش��د. وی با بیان 
اینک��ه از آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون، ناوگان ش��رکت موفق به 
حفاری و تکمیل 268 حلقه چاه های توسعه ای توصیفی، 6 حلقه چاه 
اکتشافی و 277 حلقه چاه تعمیری شده است، اظهار کرد: این شرکت 
در زمان حاضر با بهره گیری از 75 دکل خشکی و دریایی، حدود 70 
درصد بازار حفاری کش��ور را در اختیار دارد. بهمنی به پیوس��تن پنج 
دکل حفاری خش��کی سنگین در سه س��ال گذشته به ناوگان حفاری 
ش��رکت اشاره کرد و گفت: هم اینک بیش از 20 درصد توان عملیاتی 
شرکت ملی حفاری ایران در میادین مشترک مناطق خشکی و دریایی 

متمرکز اس��ت. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به...

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
آذربایج��ان ش��رقی در نشس��ت خبری با 
خبرن��گاران به مناس��بت هفت��ه دولت و 
گرامیداش��ت یاد و خاطره شهیدان رجایی 

و باهنر، به تش��ریح عملک��رد و اقدامات این 
ش��رکت پرداخت.به گزارش خبرنگار ما در تبری��ز، مهندس علیرضا 
ایمانلو اظهار داش��ت: این ش��رکت در حال حاضر خدمات خود را در 
زمینه تامین و توزیع آب شرب بهداشتی در قالب بیش از یک میلیون و 
122 هزار فقره انشعاب آب در 59 استان با جمعیتی بالغ بر 2 میلیون 
و 927 هزار نفر را تحت پوش��ش خ��ود ارائه می کند که 100درصد 
جمعیت مناطق شهرنشین استان از این نعمت الهی بهره مند هستند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 57.5 درصد از جمعیت شهری استان 
با تعداد انش��عاب فاض��الب بیش از 626 هزار فق��ره با جمعیت یک 
میلیون و 679 هزار نفر تحت پوش��ش تاسیس��ات جمع آوری و دفع 
فاضالب قرار دارد.وی طول شبکه فاضالب در استان را 3 هزار و 106 
کیلومتر اعالم کرد و گفت: 229 کیلومتر از این لوله گذاری در سال 

گذشته در سطح استان اجرا شده که 90 کیلومتر آن مربوط...

در دولت تدبیر و امید بیش از 
486 کیلومتر لوله گذاری شبکه 

فاضالب در استان اجرا شده است 

بیش از یک میلیون متر حفاری 
چاه های نفت و گاز
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ــريع با باندهاى  ــتان عمومى وانقالب تهران بر برخورد قاطع و س دادس
ــرقت و ناامنى تأكيد كرد و رسيدگى سريع به اين پرونده ها را موجب  س

تقويت احساس امنيت و آرامش روانى شهروندان دانست. 
ــاس جعفرى دولت  ــراى عمومى و انقالب تهران، عب ــه گزارش دادس ب
ــتى با رؤساى دواير نظارت بر زندان ها، قضات شعب ويژه  آبادى در نشس
ــگيرى و مقابله با سرقت از  ــئوالن انتظامى با موضوع پيش ــرقت و مس س
سرپرستان نواحى دادسرا خواست بر روند رسيدگى به چنين پرونده هايى 
ــرارت، مقرون به آزار يا راهزنى كه امنيت  ــرقت هاى همراه با ش به ويژه س

مردم را مخدوش مى كند، نظارت بيشترى كنند. 
ــعب تحقيق ويژه سرقت در  وى افزود: پس از اجراى موفق راه اندازى ش
سال گذشته، تشكيل شعب ويژه اجراى احكام سرقت در برنامه دادستانى 
ــاى آن، تمركز اقدامات  ــت و از مزاي ــال95 قرار گرفته اس تهران براى س
ــرقت، به روزرسانى آمار اين جرم و  ــتانى و پليس بر پرونده هاى س دادس

پيگيرى وضعيت متهمان و محكومان اين گونه پرونده هاست. 
ــتان تهران اعالم كرد: در زمان حاضر ماهانه 9 هزار فقره پرونده  دادس
ــود، اعم از پرونده هاى منتهى به  ــراى تهران وارد مى ش ــرقت به دادس س
ــت و پرونده هايى است كه با صدور قرار منع يا موقوفى  صدور كيفرخواس

تعقيب مختومه مى شود. 
ــى را به پرونده هاى مهم  ــتان نواح جعفرى دولت آبادى توجه سرپرس
ــرقت هاى باندى و مقرون به آزار جلب كرد و به عنوان مثال به  ــامل س ش
ــه سال گذشته مرتكب هزار و 500  پرونده اتهامى چهار جوان كه طى س

فقره سرقت در تهران شده اند، اشاره كرد. 
ــتگيرى سريع سارقان و رسيدگى دقيق و به موقع  وى اظهار كرد: دس
به چنين پرونده هايى، مستلزم همكارى متقابل پليس و دادستانى است. 

رتبه نخست جرم سرقت در شهر تهران
ــهر تهران رتبه اول جرايم  ــرقت در ش جعفرى با بيان اينكه جرم س
ــات  ــت با پيگيرى اجراى مصوبات جلس ارتكابى را دارد از پليس خواس
ــتان نواحى همكارى الزم را  ــتا با سرپرس ــته در اين راس ــال گذش س

داشته باشند. 

 اهميت رد مال و رديابى در پرونده هاى سرقت
ــت، توجه  ــران قرار گرف ــتان ته ــه مورد تأكيد دادس ــه ديگرى ك نكت
ــرقت بود. او با  ــال و رديابى در پرونده هاى س ــان به اهميت رد م بازپرس
ــويى هم قابل تعقيب  ــرقتى در قالب پول ش اعالم اينكه رديابى اموال س
ــاخصه هاى موفقيت در مقابله با جرم سرقت را تمركز پليس  ــت از ش اس
ــترداد آن به مالباختگان  ــف اموال مسروقه و اس ــرا در كش و قضات دادس

دانست كه به ويژه در مراحل آغازين پرونده امكان پذير است. 
ــى دارد ارتباط  ــراى تهران آمادگ ــد كرد: دادس ــتان تهران تأكي دادس
ــى كند و اين امر در صورت امكان  ــرا را بررس ــامانه اى پليس و دادس س

ــارقان واجد سابقه كيفرى يا زندانيان  ــود تا زمينه نظارت بر س اجرايى ش
در ايام مرخصى فراهم شود. 

ــرا در خصوص احكام  ــرى دولت آبادى همكارى دادگاه ها با دادس جعف
سرقت را ضرورى خواند و از قضات خواست نمونه آراء واجد وصف مخففه 

در موضوع سرقت را به دادستانى ارسال كنند. 
ــاتى با دستگاه هاى مرتبط  وى ضمن اعالم آمادگى براى برگزارى جلس
ــازى در موضوع سرقت در مورد تمركز بر  ــركت هاى خودروس از جمله ش

اقدامات پيشگيرانه تأكيد كرد. 
ــتان تهران همچنين از قضات خواست براى مرتكبان سرقت هاى  دادس
ــرور قرارهاى تأمين مناسب صادر كنند و با اشاره به  متعدد و سارقان ش
ــبت به رصد پرونده هاى مهم سرقت، تصريح كرد:  وظيفه سرپرستان نس
اين اقدام مويد عزم جدى دادستانى در مبارزه با سرقت و پيام دادسراى 

تهران به سارقان است كه از مصونيت برخوردار نخواهند بود. 
ــكيل  ــرى دولت آبادى يكى از معاونان خود را مامور كرد تا با تش جعف

ــتفاده از تجربيات قضات و پليس در مبارزه با جرم سرقت  كميته اى با اس
ــتگاه هاى مرتبط با موضوع شامل دادسرا، دادگاه ها،  و احصاء تكاليف دس
ــوارد قابل درج در  ــه ماه، م ــتگاه ها، ظرف س ــاير دس پليس، زندان و س

دستورالعمل مبارزه با سرقت را آماده كند. 
ــتورالعمل بتواند براى  ــتان تهران ابراز اميدوارى كرد كه اين دس دادس

قضات در رسيدگى مناسب به پرونده هاى سرقت قابل استفاده باشد. 
ــوى پليس  ــرورت اجراى طرح هايى از س ــت آبادى بر ض ــرى دول جعف
ــگيرانه اين  ــاره به آثار پيش ــاط جرم خيز تهران تأكيد كرد و با اش در نق
طرح ها از سرپرستان نواحى دادسرا خواست روى نقاط جرم خيز به عنوان 
ــس، برنامه هاى  ــا هماهنگى پلي ــوند تا ب ــرقت متمركز ش كانون هاى س

پيشگيرانه اجرا شود. 
وى با خاطر نشان كردن اين مطلب كه اجراى طرح هاى پليس، انعكاس 
ــارقان است، گفت: اقدامات پليس و دادستانى بايد  پژواك ناامنى براى س

موجبات ناامنى و نگرانى سارقان را فراهم كند. 

 كاهش آمار سرقت 
ــه، سردار عباسعلى محمديان، رئيس پليس آگاهى تهران  در اين جلس
ــتانى، اين امر  ــتمر پليس آگاهى تهران با دادس ــاره به همكارى مس با اش
ــتان ها  ــاير اس را الگوى موفقى براى ديگر مراجع و نهادها و همچنين س

دانست. 
ــال 95 به  ــت س ــرقت طى چهار ماه نخس ــا اعالم كاهش آمار س وى ب
ــال، وقوع سرقت با كاهش  ــبت مدت مشابه در سال قبل، گفت: امس نس

15 درصدى همراه بوده است. 
ــا كانون هاى جرم  ــردار محمديان اجراى طرح هايى چون برخورد ب س
ــت و  ــرقت دانس را عامل مؤثرى در كاهش آمار برخى جرايم از جمله س
ــودرو در نتيجه اجراى  ــرقت قطعات خ ــوان نمونه به كاهش آمار س به عن
ــاره كرد و گفت: آمار اين گونه  ــرح برخورد با مالخرها و اوراقچى ها اش ط
ــرقت ها از 53 درصد در سال گذشته به 38 درصد در سال 95 كاهش  س

يافته است. 
ــرقت خودرو در  رئيس پليس آگاهى تهران همچنين از كاهش آمار س
ــال جارى خبر داد و اظهار كرد: در زمان حاضر آمار روزانه تعداد 120  س
ــت، حداكثر به 60  ــال گذشته بوده اس ــتگاه خودرو كه مربوط به س دس

دستگاه خودرو در سال95 تقليل يافته است. 

اجراى طرح برخورد با سارقين در ايستگاه هاى بى آر تى 
وى از اجراى طرح برخورد با سارقين در ايستگاه هاى بى آر تى اتوبوس 
ــتفاده از سامانه هاى هوشمند و دوربين هاى نصب شده در آينده اى  با اس
نزديك خبر داد و با اشاره به ايجاد سامانه مجرمان و سارقان حرفه اى در 
پليس آگاهى تهران، نصب دوربين هاى هوشمند در ايستگاه هاى مترو را 

عاملى بازدارنده براى ارتكاب جرم سرقت دانست. 
ــا بيان اينكه اخيراً پليس آگاهى تهران با همكارى  اين مقام انتظامى ب
ــتم هاى  ــى مبادرت به نصب سيس ــوف مانند صنف طالفروش برخى صن
مداربسته در مناطق مختلف كرده است از اجراى فاز نخست نصب تعداد 
ــاى مربوطه و مديريت  ــن در بازار تهران با همكارى اتحاديه ه 70 دوربي
ــس، اين دوربين ها  ــط پلي ــروى انتظامى خبر داد؛ به گونه اى كه توس ني

مانيتورينگ و رصد مى شوند. 
ــاره به اينكه طى سال گذشته 5 هزار برگ جلب صادره براى  وى با اش
ــرقت و در عين حال متوارى اجرا شده است، جمع آورى  محكومان به س
ــرقت هاى خرد به ويژه در مناطق جنوبى  معتادان متجاهر را بر كاهش س

تهران مؤثر خواند. 
ــح اقدامات پليس پيرامون جرايم  رئيس پليس آگاهى تهران در توضي
ــرد: طبق طرح  ــاژ عالءالدين همچنين اذعان ك ــى در اطراف پاس ارتكاب
انتظام بخشى اطراف پاساژ عالءالدين كه محل فروش گوشى هاى قاچاق 
ــكالت اين منطقه را  ــت، ماموران پليس درصددند تا مش و جيب برى اس

بر طرف كنند. 

دادستان تهران: 

برخورد قاطع با باندهاى سرقت و نا امنى ضرورى است

ــوراى اسالمى اليحه معاضدت قضايى بين ايران   نمايندگان مجلس ش
و چين را تصويب كردند. 

ــالمى با اليحه معاهده  ــوراى اس به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس ش

ــالمى  ــدت قضايى در موضوعات مدنى و تجارى بين جمهورى اس معاض
ايران و جمهورى خلق چين موافقت كرد. 

براساس ماده واحده اين اليحه معاهده، معاضدت قضايى در موضوعات 

ــورى خلق چين  ــالمى ايران و جمه ــارى بين جمهورى اس ــى و تج مدن
ــتمل بر يك مقدمه و 33 ماده به شرح پيوست و اجازه مبادله اسناد  مش

آن داده مى شود. 

ــن  ــواد 32و 33 اي ــراى م ــه در اج ــن اليح ــره اي ــاس تبص براس
ــول 139 و 77 و 125 قانون  ــت اص ــب رعاي ــه ترتي ــه ب موافقتنام

اساسى الزامى است. 

اليحه معاضدت قضايى بين ايران وچين تصويب شد
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گفتار افتتاحيه خواهان
ــان داورى با  ــارات مقدماتى داور جري ــس از اظه پ
ــط خواهان يا نماينده او آغاز مى شود.  ارائه دعوى توس
ــود كه چرا درحالى كه ادعا قبال  ــت سوال ش ممكن اس
ــت مجددا بايد آن را در  ــده اس ــخص ش در لوايح مش
ــرد؟  در حقيقت  ــان ك ــيدگى اظهار و بي ــه رس جلس
ــيدگى تكرار همه جريان در مقابل داور به  ــه رس جلس
ــت. با  ــدارك و اظهارات مثبته ادعا اس ــراه ارائه م هم
ــت در اظهارات به داور، به لوايح  اين حال، مقتضى اس
ــال، در خطاب به داور  ــود. براى مث نيز ارجاع داده ش
مى توان گفت: (من همه ارقام را براى جناب عالى ذكر 
ــماره فالن از نكات  ــم زيرا اين ارقام در بند ش نمى كن
ــپس مى تواند خود به  ــده است) داور س دعوى ذكر ش
ــه خواهان ارائه  ــور مراجعه كند پس از اينك ــد مذك بن
ــه مى دهد بايد به دفاع در مقابل  دعواى خود را خاتم
ــدف خواهان از  ــردازد. بنابراين ه ــل بپ ــواى متقاب دع
ــت كه داور را متقاعد سازد  گفتار افتتاحيه خود آن اس
ــد و ثانيا  ــورد پذيرش قرار ده ــه اوال ادعاى او را م ك

ادعاى متقابل را رد كند. 

شهود
ــام گفتار اوليه خود  ــان يا وكيل وى پس از اتم خواه
ــعى مى كنند تا صحت اظهارات خود را با فراخواندن  س
ــهود و يا با ارائه مدارك كتبى اثبات كند. هر يك از  ش
ــدن در صورت در خواست  ــهود پس از فرا خوانده ش ش
ــت گفتار خود  ــا بر صدق و صح ــوگند ياد كرده و ي س
ــاهد را  ــى كه ش ــه طرف ــس از آنك ــى ورزد. پ ــد م تاكي
ــود را از وى مطرح كرد  ــواالت خ ــت س ــده اس فراخوان
ــرار مى دهد. اين  ــوال ق ــاهد را مورد س طرف مقابل ش
ــيدن به حقيقت  ــالش و مبارزه براى رس روش نوعى ت
ــيله آن ميزان صالحيت عمومى اعتبار و  ــت و به وس اس
ــخص مى شود. هرگاه-  ــاهد براى داور مش شخصيت ش
ــهود با  ــهادت ش همان گونه كه غالبا اتفاق مى افتد- ش
ــد نبايد اينگونه تصور كرد كه  يكديگر تضاد داشته باش
ــد بلكه اين امر  ــا عمدا دروغ مى گوي ــا يكى از آنه حتم
ــا نظر يكى از  ــد كه حافظه ي ــد نمايانگر آن باش مى توان
ــت. براى مثال همه مى توانند  ديگرى قابل اعتمادتر اس
ــين آبى كه از  ــند كه ماش ــته باش بر اين امر توافق داش
ــين قرمزى كه از  ــمال در حركت بوده با ماش سوى ش
ــت. اين يك واقعيت  ــوب مى آمده تصادف كرده اس جن
ــت، اما وقتى شاهدى اظهار مى دارد  عينى و خارجى اس
ــرعت 60 مايل در ساعت حركت  ــين آبى با س كه ماش
ــرعت  ــز نصف اين مقدار س ــين قرم مى كرده ولى ماش
ــتگى به نظر هر شخص  ــئله بس ــته است، اين مس داش
ــن مقال فرق بين واقعيت عينى و عقيده ذهنى  دارد. اي
ــهادت ها،  ــوارد تضاد بين ش ــازد. در م ــان مى س را نماي
ــاى داور يا  ــهود بهترين راهنم ــتعداد و موقعيت ش اس
ــاهد ديگر  ــاهد به ش ــهادت يك ش قاضى در ترجيح ش
ــط طرف مقابل مورد  ــاهد توس ــت.  پس از آنكه ش اس

ــاهد را فرا خوانده است  ــوال قرار گرفت، طرفى كه ش س
ــواالتى كند. البته هدف از اين  مى تواند مجددا از وى س
سواالت صرفا بايد روشن كردن نكات غيرواضحى باشد 
ــت. در  ــواالت طرف مقابل پيش آمده اس ــه در اثر س ك
ــورت اعتراض طرف مقابل يا وكيل وى داير بر اينكه  ص
ــواالت بيان مجدد همان شهادت اوليه  هدف از ارائه س

است، داور مجبور به مداخله خواهد شد. 

جواب خوانده
ــان، خوانده به دفاع  ــس از اتمام ارائه دعواى خواه پ
ــود را  ــهود خ ــان ش ــد خواه ــه و مانن ــود پرداخت از خ
ــورت نياز همچون  ــهود نيز در ص ــد. اين ش فرا مى خوان
ــوال قرار  ــط طرف مقابل مورد س ــهود خواهان توس ش
ــده يا وكيل وى  ــش هاى خوان ــه و مجددا به پرس گرفت

جواب خواهند داد. 

مداخله داور
ــاهد به جاى خود داور مى تواند در  قبل از بازگشت، ش
ــن نشده است سواالتى از وى  مورد نكته اى كه كامال روش
كند. داور همچنين حق دارد از طرفين بخواهد كه شاهد 
ــواالتى  ــود را مجددا به جايگاه فرا خوانند تا وى از او س خ
ــاهد را براى  به عمل آورد. داور نمى تواند از طرف خود ش
ــت كه دعوى را بر  ــهادت فرا خواند وى موظف اس اداى ش

ــهود به پيش برد.  ــهادت ش مبناى اظهارات طرفين و ش
ــادل لوايح آن  ــدف اصلى در تب ــاره كرديم كه ه قبال اش
ــه  ــرى يكى از طرفين در اثناى جلس ــت كه از غافلگي اس
رسيدگى، بر اثر مواجهه با گفتار يا نوشته اى كه قبال از آن 
بى اطالع بوده است جلوگيرى شود با اين حال بعضا از اين 
ــود. در چنين  ــتفاده مى ش روش هاى غافلگيرى كننده اس
ــد از دادگاه تقاضاى تعويق  ــرف مقابل مى توان صورتى ط
ــيدگى را كند تا وى موضوع غافلگير كننده را  جلسه رس
ــود را در مورد آن تهيه كند. در  ــه كرده و جواب خ مطالع
صورت چنين درخواستى داور بايد تاحدى كه درخواست 
را معقول و منصفانه تشخيص مى دهد، با آن موافقت كند. 
ــه بر اثر اين تقاضا  ــن حال بايد به هزينه اضافى ك در عي
ــته باشد يا آن را ارزيابى كند  پيش خواهد آمد توجه داش
و در هنگام تعيين سهم هر طرف در پرداخت هزينه هاى 

داورى، اين موضوع را در مدنظر قرار دهد. 

گفتارهاى نهايى
ــده به بيان  ــهود، خوان ــهادت ش پس از پايان مرحله ش
اظهارات نهايى خود خواهد پرداخت. وى در اين اظهارات 
ــه واقعيت ها را به  ــرد داور را قانع كند ك ــعى خواهد ك س
طريقه اى كه او ارائه كرده قبول كرده و ادعاى خواهان را 

به داليل اظهار شده رد كنند. 
ــس از آن خواهان به ارائه اظهارات نهايى خود خواهد  پ
ــرد كه ماهيت  ــعى خواهد ك ــت و بدين ترتيب س پرداخ
ــرار داده و اظهارات طرف  ــث ق ــود را مورد بح ادعاى خ
ــت كه آن  ــل را رد كند. يكى از قواعد قديمى آن اس مقاب
كس كه شكايت را آغاز مى كند  (خواهان) كالم نهايى را 

نيز اظهار خواهد داشت. 
ــح كند كه حاضر  ــن مرحله داور مى تواند تصري در اي
ــت هرگونه نظر يا اطالعات ديگرى را كه يك طرف  اس
ــت، قبل از اينكه جلسه رسيدگى  مايل به بيان آنها اس
ــمى خاتمه يابد، بشنود. اين اظهار داور براى  به طور رس
تشويق طرفين به تكرار آنچه كه قبال گفته شده نيست 
ــت كه مبادا اين احساس كه موقعيت  بلكه براى آن اس
ــانس كافى براى روشن كردن مسائل مورد اختالف  و ش
ــت، براى كسى به وجود آيد.  ــده اس به طرفين داده نش
ــا صورت  ــد ت ــن بخواه ــد از طرفي ــپس مى توان داور س
ــاى خود را به وى تقديم كنند تا او بتواند پس  هزينه ه
از ارزيابى الزم و نيز در صورت لزوم با توجه به مقررات 
ــه داورى آنها را در  ــا طبق موافقتنام ــى ذى ربط ي قانون

حكم خود بگنجاند. 

پايان جلسه رسيدگى
پس از اين مرحله يا در صورت لزوم پس از تعويقى كه 
براى مشاهده و بازرسى داور صورت مى گيرد، داور جلسه 
ــيدگى را به طور رسمى خاتمه مى دهد. اصوال طرفين  رس
ــند كه لحظه اى وجود دارد كه پس از آن  بايد متوجه باش

چيز ديگرى را نمى توان اضافه يا اظهار كرد.
ادامه دارد...

راهنماى عملى داورى قسمت سوم
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بهره برداری از 2 پروژه و آغاز عملیات 6 
پروژه آبرسانی روستایی گنبد کاووس

و  عمومی  روابط  گزارش  به  امروز-  گرگان - خبرنگار فرصت 
گلستان،  استان  روستایی  فاضالب  و  آب  آموزش همگانی شرکت 
همزمان با افتتاحیه متمرکز در پنجمین روز از گرامیداشت هفته 
دولت در شهرستان گنبد کاووس که با حضور دکتر رحمانی فضلی 
وزیر کشور، استاندار گلستان، فرماندار، امام جمعه، مدیرعامل شرکت 
آبفار استان و مدیران دستگاه های اجرایی و اقشار مختلف مردم حضور 
داشتند 2 پروژه آبرسانی به بهره برداری و 6 پروژه عملیات اجرایی 
آن آغاز گردید.سید مهدی حسینی مدیر امور آبفار شهرستان گنبد 
کاووس نیز در این مراسم حجم عملیات پروژه های قابل افتتاح را شامل 
11 کیلومتر خط انتقال و اجرای شبکه توزیع به طول 1.6 کیلومتر 
برشمرد. وی همچنین حجم عملیات پروژه های کلنگ زنی را شامل 
اجرای خط انتقال به طوی 10.5 کیلومتر احداث 2 باب مخزن زمینی 
به حجم 4000 متر مکعب و احداث موتورخانه و حوضچه برشمرد.
الزم به توضیح است با افتتاح این پروژه ها روستاهای جالئین تپه و 
ترشکلی با 447 نفر از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند گردیدند 
و با اتمام پروژه های کلنگ زنی در روستاهای قوینلی، حاجی قوشان، 
گوزنی تپه و کالماسان با 12231 نفر از نعمت آب شرب سالم و 
بهداشتی بهره مند خواهند گردید.وی در پایان افزود:جهت افتتاح 
پروژه ها مبلغ 14000 میلیون ریال هزینه شده است و جهت اجرایی 
کلنگ زنی این پروژه های آبرسانی در این شهرستان اعتباری بالغ بر 

52471 میلیون ریال نیاز می باشد.

برگزاری مرحله ی اردوی فرهنگی، ورزشی 
در اردوگاه تفریحی،تربیتی امیر کبیردر بین 

کارکنان شرکت گاز استان مرکزی
عمومی  روابط  گزارش  به  امروز-  فرصت  خبرنگار   - اراک 
شرکت گاز استان مرکزی این برنامه فرهنگی،ورزشی با هدف غنی 
سازی اوقات فراغت خانواده های کارکنان وایجاد انگیزه و نشاط 
کاری برنامه ریزی ودرچهار مرحله برگزار خواهد شد که اولین 
مرحله از این اردو در روز پنجشنبه 31 تیرماه سالجاری با اجرای 
برنامه های هنری،فرهنگی و ورزشی برگزار گردید. قابل ذکر است 
دراین برنامه،نمایشگاه آثار نقاشی فرزندان کارکنان این شرکت با 
موضوع اهمیت نماز برگزارمی شود و مدعوین از این نمایشگاه نیز 

بازدید بعمل می آورند.

15روستاي شفت گازدار شدند 
علیسرا،  لپوندان،  روستاهاي  به  گازرساني  نوبری-  رشت- مهناز 
در  مدیران شهرستان شفت  و  فرماندار  با حضور  وکوزان  صیقالن 
هفته دولت افتتاح گردید. همچنین گازرساني به روستاي کمسار 
بزرگ امروز با حضور دکتر نوش آبادي معاون پارلماني وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، فرماندار شفت، مهندس مسعودي نیا رئیس برنامه ریزي 
شرکت گاز استان گیالن و مدیران شهرستاني افتتاح گردید که با 
برخورداري این روستاها از نعمت گاز طبیعي بخش مرکزي شفت به 
بخش سبز تبدیل گردید. معاون پارلماني وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي 
گفت: گازرساني به شهرستان شفت در شروع کار دولت تدبیر و امید 
39 درصد بوده که در هفته دولت سال 95 به 85.5 درصد رسیده و 
روند روبه رشدي داشته است که شایسته است در این زمینه از کارکنان 
شرکت گاز استان گیالن تقدیر و تشکر بعمل آید. با افتتاح مجموعاً 
15 روستا در شهرستان شفت در هفته دولت امکان بهره مندي از 
گاز براي1927 خانوار روستایي این شهرستان فراهم شده و مجموع 

روستاهاي گازدار این شهرستان به 75 روستا رسیده است.

کاهش مصرف انرژی در نیروگاه مسجدسلیمان 
با نصب 4 دستگاه سافت استارتر

سافت  عدد  چهار  نصب  با  امروز-  فرصت  خبرنگار   - اهواز 
استارتر)راه انداز برق( در نیروگاه مسجدسلیمان، مصرف انرژی در 
پمپ های تخلیه این نیروگاه به میزان قابل توجهی کاهش یافت. 
معاون فنی و مهندسی سد و نیروگاه مسجدسلیمان، کاهش جریان 
راه اندازی الکتروپمپ ها، کاهش میزان تعمیر و نگهداری و محدود 
کردن توان مصرفی الکتروپمپ ها را از مزایای سافت استارتر عنوان 
انرژی  الگوی مصرف  افزود: در راستای سیاست های اصالح  کرد و 
در نیروگاه و استفاده بهینه از تجهیزات، چهار عدد سافت استارتر 
در تابلوهای مربوط به پمپ های تخلیه فازیک نیروگاه نصب شده 
است. "فرزاد جونعلی وند" تصریح کرد: با تنظیم پارامترهای حفاظتی 
این سافت استارترها می توان کلیه هشدارهای مربوط به بی باری 
الکتروپمپ ها، اضافه جریان و حفاظت در برابر از دست رفتن یک فاز 
را کنترل کرد. شایان ذکر است که در فاز اول نیروگاه مسجدسلیمان 
چهار دستگاه الکتروپمپ با ظرفیت 75 کیلووات و چهار دستگاه 
الکتروپمپ با ظرفیت 45 کیلووات جهت تخلیه آب های نشتی نصب 

شده است.

کسب رتبه اول صیانت از حقوق 
شهروندان توسط استاندارد استان مرکزی

اراک - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی اداره 
کل استاندارد استان مرکزی، ساحل سها مدیر کل از کسب رتبه 
دستگاه های  بین  در  شهروندی  حقوق  از  صیانت  شاخص  اول 
ممیزی شده استان مرکزی خبر داد و اظهار داشت: این اداره کل 
توانسته است سیاست های دولت تدبیر و امید مبنی بر اجرایی شدن 
دستورالعمل های حقوق شهروندی را به خوبی اجرا نماید. مدیر کل 
استاندارد استان مرکزی افزود کسب این رتبه در میان 65 دستگاه 
ارزیابی شونده از سوی استانداری مرکزی با دریافت امتیاز 100 از 
100 حاصل شده و این در حالی است که در آخرین ممیزی این 
اداره کل رتبه 60 ام را از بین دستگاه های ارزیابی شونده کسب کرده 
بود و اکنون با ارتقای 59 پله ای به افتخارارائه خدمات بهینه به ارباب 
رجوع دست یافته است. وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی باید در 
نحوه خدمت رسانی و رضایت مندی مردم اهتمام داشته باشند، افزود: 
صیانت از حقوق شهروندی دستورالعمل الزم االجرای دولت است و 
امید است با یاری پروردگار بتوانیم در راستای نیل به اهداف مقدس 

نظام جمهوری اسالمی مصمم تر گام برداریم. 

رئیس روابط عمومی شرکت نفت و گاز 
کارون منصوب شد

بهره برداري  شرکت  مدیرعامل  امروز-  فرصت  خبرنگار  اهواز- 
نفت و گاز کارون با صدور حکمی بهروز تقي محب را به عنوان رئیس 
روابط عمومی این شرکت منصوب کرد. مهندس محسن دهانزاده 
در این حکم ضمن برشمردن اهم وظایف رئیس روابط عمومي، از 
زحمات و تالش هاي غالمعباس شهریاري و مسعود میسایي در مدت 
تصدي این مسئولیت قدرداني کرد. برقراری هماهنگی و تعامل الزم 
و مطلوب بین شرکت با سازمان ها، نهادها، شهرداري ها، دستگاه هاي 
و  اجرا  رسانه ها،  با  مسئوالن شرکت  ارتباط  در  هماهنگي  دولتي، 
بهینه سازي سیستم اطالع رساني و روابط عمومي الکترونیک، طراحي 
و اجراي برنامه هاي تبلیغاتي و نمایشگاهي، تهیه گزارش هاي تحلیلي 
و افکارسنجي و برنامه ریزي بازدیدها از تاسیسات شرکت از جمله 
وظایف تعریف شده در این حکم است. بهروز تقي محب با 28 سال 
سابقه، دانش آموخته کارشناسي ارشد جامعه شناسي است و پیش از 
این به عنوان مسئول امور اطالعات و رسانه هاي روابط عمومي شرکت 

ملي مناطق نفت خیز جنوب فعالیت داشت. 

پیاده روسازی دربزرگ ترین 
محورمواصالتی منطقه 3

اراک - خبرنگار فرصت امروز- وروانی فراهانی مدیرمنطقه سه 
شهرداری اراک گفت:ساماندهی یکی از مهم ترین محورهای پرترد 
بلوارکربال قراردارددربرنامه  داستان درحوزه منطقه 3 تحت عنوان 
کاری منطقه قرارگرفت که درهمین راستا پس ازعملیات تسطیح 
ورگالژ وجداسازی معبرپیاده راه ازسواره رودرحال انجام بوده ویکی 
از اهداف مهم انجام این پروژه هدایت آبهای سطحی وروان آبهای 
بلوارمی باشد و دیگر هدف تامین و ایجاد مسیر ایمن و مناسب جهت 
تردد عابرین پیاده است. وروانی فراهانی مدیرمنطقه سه شهرداری 
اراک در ادامه افزود: همچنین باتوجه به اینکه بخش اعظمی ازسطح 
پیاده رو درخیابان رودکی دارای مشکالتی ازقبیل ناهمواری ویااختالف 
سطح وشیب نامناسب جهت هدایت صحیح آبهای سطحی به داخل 
جداول بودکه طی بازدیدهای انجام شده مراحل تسطیح وآماده سازی 
وآسفالت پیاده راه توسط عوامل اجرائی منطقه دردست اقدام می باشد. 

همزمان با هفته دولت
عملیات اجرایی 141 پروژه گازرسانی در 

استان کرمانشاه آغاز می شود
گاز  شرکت  مدیرعامل  امروز-  فرصت  خبرنگار  کرمانشاه- 
شرکت  گازرسانی  پروژه   141 اجرایی  عملیات  گفت:  کرمانشاه 
گاز استان همزمان با هفته دولت آغاز می شود. سیدحمید فانی از 
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 141 پروژه گازرسانی همزمان با 
هفته دولت در این استان خبر داد و اظهار داشت: در ایام هفته دولت، 
141 پروژه گازرسانی اجرایی و پروژه گازرسانی به 82 روستای استان 
با اعتبار 208 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد. مدیرعامل شرکت 
گاز استان کرمانشاه با اشاره به اینکه پروژه گازرسانی به 82 روستا 
سبب بهره مندی 4200 خانوار ساکن در این روستاها می شود، گفت: 
با اتصال این روستاها به شبکه گازرسانی 4200 خانوار از نعمت گاز 
طبیعی بهره مند می شوند. فانی با بیان اینکه همچنین با آغاز هفته 
دولت، عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به 50 روستای دیگر استان 
نیز آغاز می شود، عنوان کرد: میزان اعتبار این پروژه گازرسانی به 
50 روستا 129 میلیارد ریال برآورد شده است. وی گازرسانی به 
9 مورد از صنایع عمده استان را از دیگر پروژه های گازرسانی قابل 
بهره برداری در هفته دولت امسال دانست و اظهار کرد: برای این پروژه 
گازرسانی نیز مبلغ چهار میلیارد و 220 میلیون ریال اعتبار در نظر 

گرفته شده است.

حضور مهندس شهمرادی مدیرعامل 
مخابرات گلستان در کاروان امید بندرگز

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- دیدار چهره به چهره مردم بندرگز 
با مسئوالن شهرستان برگزار شد. در این دیدار که تحت عنوان کاروان 
امید بود مردم از نزدیک با مسئولین شهرستان بندرگز به گفت وگو 
و تبادل نظر در خصوص رفع مسائل و مشکالت شهرستان بندرگز 
پرداختند.غالمعلی شهمرادی مدیرعامل مخابرات استان گلستان نیز 
که در این دیدار حضور داشت از خدمات و سرویسهای ارائه شده به 
مشتریان در این شهرستان، گزارشی ارائه و افزود: میزان الوصولی 
قبوض تلفن ثابت موجب خواهد شد تا در راه توسعه کندتر پیش 
رویم. وی گفت: از آنجائیکه شرکت مخابرات از دولتی به خصوصی 
درآمدهای  محل  از  توسعه  طرح  هرگونه  می بایست  شده  تبدیل 
مردم  توسط  مکالمات  هزینه  نپرداختن  و  گردد  اجرا  وصول شده 
باعث کاهش درآمد و در نتیجه عدم توسعه خواهد شد.مدیرعامل 
مخابرات گلستان با اعالم این مطلب که 50 درصد از جمعیت استان را 
روستائیان تشکیل می دهند، افزود: خدمت رسانی به روستائیان وظیفه 
اصلی ماست و تجهیز تمام روستاها به فناوری اینترنت پرسرعت در 
دستورکار ما قراردارد.وی از سرقت کابل در روستاها ابراز نگرانی کرد 
به مخابرات وارد  فراوانی  و گفت: سرقت کابل های مخابراتی زیان 
کرده و موجب ایجاد مشکل ارتباطی زیادی برای مشترکان خواهد 
شد که باید در این خصوص راهکارهایی اندیشیده شود تا از این 
معضل پیشگیری گردد.مهندس شهمرادی از پوشش 99 درصدی 
تلفن همراه در استان خبر داد و گفت: با افتتاح طرحهای 3G در 
نقاط مختلف استان اینترنت تلفن همراه با کیفیت بهتری در اختیار 
خدمات  پاس  به  دیدار  این  گرفت.درپایان  خواهد  قرار  مشتریان 
شرکت مخابرات استان گلستان و اداره مخابرات شهرستان بندرگز 
تندیس های جداگانه ای به مهندس شهمرادی مدیرعامل مخابرات 

گلستان و درویشی رئیس اداره مخابرات بندرگز اهداءشد.
به مناسبت گرامیداشت هفته دولت:

کلنگ زنی و افتتاح ده ها طرح عمرانی و 
زیر بنایی در شهرستان تویسرکان

تــویـسرکان - خـبرنگار 
فرصت امـروز- بـه مناسبت 
سالگرد شهادت شهیدان رجایي 
و باهنر دهها طرح عمرانی و زیر 
نماینده  مفتح  با حضور  بنایي 
مجلس  در  تویسرکان  مردم 
شورای اسالمی، فرماندار و دیگر مسئوالن شهری کلنگ زنی و یا به 
مرحله بهره برداری رسید. در این طرح ها فاز دوم پروژه اجرای طرح 
هادی روستای وردآورد علیا با تخریب 500 متر مربع،جدول گذاری 
به طول یک هزار متر،جابه جایی شبکه هشت دهم متر، دیوار محافظ 
سنگی به طول 150 متر، زیر سازی ده هزار متر مربع و آسفالت ریزی 
به  اعتبار  تومان  میلیون   330 هزینه  با  مربع  متر  هزار  ده  گرم 
بهره برداری رسید.همزمان با این پروژه اجرای طرح هادی روستای 
کهنوش نیز شامل 15 هزارو 600 متر مربع زیر سازی و 15 هزار 
و 600 متر مربع آسفالت گرم با هزینه 300 میلیون تومان افتتاح 
شد. همچنین کلنگ زنی احداث ساختمان دهیاری روستای وردآورد 
علیا با اعتبار 110 میلیون تومان،عملیات اجرایی ساخت ساختمان 
دهیاری روستای شاهزید با اعتبار 110 میلیون تومان آغاز شد که 
این دو پروژه برای دهه فجر آماده بهره برداری خواهد شد. مدرسه 
روستای بوجان در 200 متر مربع زیر بنا و هزینه 100 میلیون تومان 
از اعتبارات ملی تخریب،بازسازی و نوسازی مورد بهره برداری قرار 
گرفت. الزم به ذکر است آغاز عملیات اجرایي پروژه احداث مدرسه 
بزرگ سجادیه در مساحت 2 هزار و 480 متر مربع و 15 کالس به 
مناسبت هفته دولت کلید خورد. هزینه برآورد شده براي این پروژه 
3 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملي تخریب، بازسازی و نوسازي 
اعالم شده است. از پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی قلعه بختیار 
به طول 1.5 کیلومتر و عرض5.5 متر و ضخامت 6 سانتی متر و 
صرف هزینه 980 میلیون تومان افتتاح شد. فرماندار تویسرکان اظهار 
امیدواری کرد که بتوانیم با جذب سرمایه توسط نماینده صدیق و 
تالشگرمان در سال آینده شاهد افتتاح و کلنگ زنی طرح ها و پروژه 

های بیشتری در سطح شهرستان تویسرکان باشیم.
 

تجلیل از روابط عمومی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه مرکزی

آموزش  همایش  در  امروز-  فرصت  خبرنگار   - اراک 
در  که  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  پورتال 
امیر  از  شد  برگزار  روز  سه  مدت  به  ستاد  کنفرانس  سالن 
نماینده روابط عمومی منطقه استان مرکزی به  شهسواری 
خاطر آماده سازی سایت منطقه در اسرع وقت و بهبود کیفیت 
آن برای اطالع رسانی به موقع به مخاطبان با حضور مهندس 
سجادی مدیر عامل و داود عربعلی رئیس روابط عمومی شرکت 

ملی پخش فرآروده های نفتی ایران تجلیل شد. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه:

1100میلیارد ریال برای توسعه روستاهای 
کهگیلویه و بویراحمد هزینه شد

یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک هزار و 100 میلیارد 
بهسازی  و  هادی  گازرسانی، طرح  توسعه  برای  اعتبار  ریال 
روستاهای این استان در دولت تدبیر و امید هزینه شده است. 
حسن نوروزی اظهار داشت: 550 میلیارد ریال اعتبار برای 
طرح های گازرسانی در 185 روستا،400 میلیارد ریال برای 
اجرای یک میلیون و 380 هزار متر مربع آسفالت در روستاها 
و 150 میلیارد ریال نیز برای اجرای طرح های هادی در 75 
روستای کهگیلویه و بویراحمد در سه سال گذشته تاکنون 
هزینه شده است. وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت های 
رفاهی مناطق روستایی در تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشگیری 
رونق  به  توجه  به شهرها گفت:  روستاها  اهالی  مهاجرت  از 
آبادانی در مناطق روستایی از اولویت های دولت تدبیر و امید 
در این استان است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کهگیلویه 
و بویراحمد افزود: اجرای طرح های آبرسانی در 100 روستا، 
توسعه برق رسانی در 41 روستا و اجرای 350 کیلومتر راه 
دولت  دستاوردهای  دیگر  از  روستایی  مناطق  در  ارتباطی 
یازدهم در مناطق روستایی این استان است. نوروزی اجرای 
طرح های عمرانی و اقتصادی براساس نظریه پایه توسعه ای 
و ظرفیتی کهگیلویه و بویراحمد، تکمیل طرح های عمرانی 
نیمه تمام و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اجرای 
طرح های اقتصادی با مشوق های ویژه از راهبردهای دولت برای 
توسعه این استان است. استان کهگیلویه وبویراحمد با جمعیتی 
بیش از 700 هزار نفر و حدود یک درصد جمعیت کشور، 
دارای هشت شهرستان، 17 شهر و یک هزار و 676 روستای 

دارای سکنه است. 

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
گفت: تالشگران عرصه صنعت حفاری در این شرکت، در دولت یازدهم 
موفق به حفاری و تکمیل 551 حلقه چاه های نفت و گاز به متراژ بیش 
از یک میلیون و 80 هزار متر شدند. مهندس حیدر بهمنی با گرامیداشت 
هفته دولت و تجلیل از مقام واالی شهیدان رجایی و باهنر، افزود: این شرکت 
در راستای اهداف و سیاست های وزارت نفت همه تالش خود را بکار بسته 
تا پاسخگوی بخش عمده ای از نیازهای شرکت ملی نفت ایران باشد. وی 
با بیان اینکه از آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون، ناوگان شرکت موفق به 
حفاری و تکمیل 268 حلقه چاه های توسعه ای توصیفی، 6 حلقه چاه 
اکتشافی و 277 حلقه چاه تعمیری شده است، اظهار کرد: این شرکت در 
زمان حاضر با بهره گیری از 75 دکل خشکی و دریایی، حدود 70 درصد 
بازار حفاری کشور را در اختیار دارد. بهمنی به پیوستن پنج دکل حفاری 
خشکی سنگین در سه سال گذشته به ناوگان حفاری شرکت اشاره کرد 
و گفت: هم اینک بیش از 20 درصد توان عملیاتی شرکت ملی حفاری 
ایران در میادین مشترک مناطق خشکی و دریایی متمرکز است. مدیرعامل 
شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اتمام عملیات حفاری در فازهای 17 و 
18 طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی، افزود: در زمان حاضر حفاری 
22 حلقه چاه در فاز 14 این میدان با پیشرفت افزون بر 70 درصد به 
صورت کلید در دست در مراحل اجرایی قرار دارد.وی ادامه داد: همچنین 
این شرکت در عملیات حفاری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان و یاران 

جنوبی و آذر مشارکت فعال دارد و بیش از 60 حلقه چاه در این میادین به 
صورت )EPDS( شامل طراحی، مهندسی، اجرا، تامین کاال و مواد، ارائه 
خدمات جانبی و... حفر و تکمیل می نماید. بهمنی اظهار کرد: توانایی ارائه 
خدمات جانبی همسو با عملیات حفاری توسط مدیریت های خدمات ویژه، 
خدمات فنی چاه و سیمان و انگیزش چاه، وجه تمایز این شرکت در مقایسه 
با شرکت های بین المللی در صنعت حفاری محسوب می شود. مدیرعامل 
شرکت ملی حفاری ایران گفت: این خدمات فنی و تخصصی مشتمل بر 20 
نوع است که در سه سال گذشته ملی حفاری موفق به ثبت 24 هزار و 490 
مورد خدمات جانبی در کارنامه عملکرد خود شد و سهم بسزایی در ارائه این 
خدمات برعهده دارد. وی به اقدامات شرکت ملی حفاری ایران در ارتباط 
با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره و خاطرنشان کرد: با کاربست 
شیوه های نوین حفاری و تعامل با شرکت های متقاضی در سه سال گذشته، 
حفاری 101 حلقه چاه نفت و گاز به مدت یک هزار و 553 روز زودتر از 
برنامه تعیین شده از سوی کارفرما به پایان رسید که این موفقیت از نظر 
ترخیص دکل، تولیدی شدن زودهنگام چاه و ارزش اقتصادی، دارای اهمیت 
باالیی است. بهمنی در پیوند با این مطلب به ایجاد زمینه های همکاری با 
دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، شرکت های دانش بنیان، ایجاد 
مرکز علمی کاربردی حفاری، حمایت مستمر از سازندگان و تولید کنندگان 
داخلی و استفاده از قطعات و تجهیزات ساخت داخل اشاره و نقش این 
شهرک های  فعالیت  توسعه  حفاری،  فنی  نیروهای  تربیت  در  شرکت 

صنعتی، ایجاد فرصت های شغلی و تقویت توان داخلی را مورد تاکید قرار 
داد. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در همین حال افزایش ظرفیت 
و تقویت ناوگان حفاری در خشکی و دریا، امکانات و تجهیزات مربوط به 
خدمات جانبی، روزآمد سازی صنعت حفاری و توجه به آموزش کیفی و 
ارتقاء توان علمی و تخصصی کارکنان را از سرفصل های برنامه این شرکت 
عنوان کرد. وی همچنین حمایت از پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی، دانش 
محوری، تمرکز بر رشد کمی و کیفی، توسعه پروژه های کلید در دست، 
حضور موثرتر در میادین مشترک، ایجاد سیستم های یکپارچه اطالعات بر 
پایه سیستم های فرآیند گرا، اصالح ساختار سازمانی در راستای چابک سازی 
سازمان، رعایت استانداردها و توجه بیش از پیش به حفاظت از محیط 

زیست را از دیگر برنامه های این شرکت برشمرد.

از سوی شرکت ملی حفاری ایران در دولت یازدهم محقق شد؛

بیش از یک میلیون متر حفاری چاه های نفت و گاز

کرج - خبرنگار فرصت امروز- در حالی که در 
بیان فرصت ها و پتانسیل های کالنشهر کرج بیشتر به 
جنبه های باغشهری و جاذبه های گردشگری و تنوع 
فرهنگی و اقلیمی اشاره می شود اما آنچه طی سالیان 
اخیر مغفول مانده و توجه الزم بدان صورت نپذیرفته 
همانا استقرار بسیاری از قطب های صنعتی، تجاری 
و تولیدی کشور در مرکز البرز یا شهرهای همجوار 
»اقتصاد  سرفصل های  در  دارد  جا  که  باشد  می 
مقاومتی« بیش از پیش به آن پرداخته شود.  پایگاه 
خبری مدیریت شهری کرج: بر کسی پوشیده نیست 
که شرایط اقتصادی کشور بر اثر تحریم های ناعادالنه 
و همچنین برخی سوء مدیریت ها طی سالیان اخیر 
در سراشیبی رکود قرار گرفته و کار تا جایی پیش رفت 
که برخی نهادها حتی قادر به پرداخت حقوق و مزایای 
کارکنان خویش نباشند و اینکه در چنین کارزاری چه 
شرایطی برای مردم ایجاد شد و چندین هزار کارگر از 
نان خوردن افتادند نیز به درستی مشخص نیست! اما 

به راستی علت آسیب پذیری شدید شهرداریها و دیگر 
نهادهای دولتی از شرایط موجود اقتصادی چیست و 
چرا این مجموعه ها در کمترین زمان ممکن در برابر 
»رکود اقتصادی« و »کمبود نقدینگی« کمر خم کرده و 
خود را تسلیم کردند؛ آیا غیر از این است که اقتصادهای 
ملی و شهری در ایران به شدت وابسته به درآمدهای 
نفتی می باشند و تمام وزارتخانه ها و دیگر ارگان ها به 
نوعی با دریافت تنخواه از بودجه های حاصل از فروش 
نفت و گاز نسبت به رتق و فتق امور همت می گمارند. 

حال آنکه آب و نان اصلی در تقویت مثلث »صنعت، 
تولید و کشاورزی« و گرایش به سمت صادرات کاالها 
جانبه  همه  توسعه  مسیر  و  است  نهفته  خدمات  و 
کشور نیز از مسیر عزم ملی و مدیریت جهادی عبور 
خدمت رسان  نهادهای  تمام  که  مادامی  و  می کند 
جیره خوار بودجه های نفتی باشند، نمی توان به خروج 
از بن بست کنونی امیدوار بود و همچنین شرایط برای 
ایجاد فشارهای روانی و اقتصادی بر کشورمان از سوی 
دریافت  به  قادر  آنها  و  می شود  فراهم  نیز  دشمنان 
میلیون   2 کالنشهر  بود.  خواهند  ناعادالنه  امتیازات 
نفری کرج که در همسایگی تهران بزرگ واقع شده، با 
برخورداری از اراضی مستعد، میزبانی از چندین شهرک 
صنعتی، دارا بودن نیروهای کار جوان و تحصیلکرده، 
واقع شدن در مسیرهای ترانزیتی ملی و بین المللی، 
و  کاال  صادرات  جهت  فرودگاه  به  آسان  دسترسی 
و  مصرف  بزرگ  بازارهای  از  برخورداری  محصوالت، 
دیگر مزیت ها از شرایط الزم برای تبدیل شدن به یکی 

از قطب های صنعتی و اقتصادی کشور دارا می باشد 
و چنانچه مردم و مسئوالن در عرصه »اقدام و عمل« 
گام برداشته و اعتماد به نفس خود را تقویت نمایند، 
بی شک شاهد رقم خوردن اتفاقات بزرگی خواهیم بود 
و سرنوشت ایران کوچک نیز متحول می شود. در واقع 
رمز تبدیل کرج به کارگاه بزرگ عمرانی و خروج از 
فعالیت های روزمره نیز در پیش گرفتن همین نگاه و 
رویه از سوی مدیریت شهری بود که با کنار گذاشتن 
پروژه های مقطعی و کوچک مقیاس، به سراغ کارهای 
کالن و زیرساختی رفته و همانطور که استحضار دارید 
طی سه سال اخیر تنها بیش از 12 تقاطع غیرهمسطح 
و سازه ترافیکی با اعتباری افزون بر 2 هزار میلیارد تومان 
احداث گردید و در سال جاری نیز عملیات اجرایی 
بزرگ ترین پروژه عمرانی تاریِخ استان پس از مترو آغاز 
می شود و بی شک ترافیک در برابر عظمت پروژه هزار 
میلیارد تومانی بزرگراه شمالی و کمربندی جنوبی سِر 

تعظیم فرود خواهد آورد.

پتانسیل های صنعتی و اقتصادی؛ روی پنهان سکه »فرصت های کرج«

و  میادین  سازمان  مدیرعامل  امروز-  فرصت  خبرنگار   - اصفهان 
ساماندهی مشاغل شهری گفت: به منظور بهبود شرایط ترافیکی شهر و 
رفاه بیشتر شهروندان فاز اول و دوم بلوک 26 شهرک کارگاهی امیرکبیر و 
فروشگاه اینترنتی بازار روز کوثر با حضور مسئوالن شهری افتتاح می شوند. به 
گزارش خبرنگار ما از اصفهان، اصغر کشاورز اظهار کرد: فاز اول و دوم بلوک 
26 شهرک امیر کبیر واقع در کیلومتر 8 جاده اصفهان-تهران با هزینه ای 
بالغ بر 350 میلیارد ریال و در مساحتی به وسعت 20 هزارمترمربع احداث 
شده است. وی با اشاره به اینکه این پروژه شامل کارگاه ها، واحد های اداری و 
سوله است، افزود: شهرک کارگاهی امیرکبیر فردا با حضور مسئوالن شهری 
به بهره برداری می رسد. مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان بیان کرد: با توجه به اینکه تمامی شغل های مشابه 
صنعتی در این مکان گرد هم می آیند، باعث هم افزایی هر چه بیشتر 
این افراد و کارآفرینی و اشتغال زایی شده و هزینه های تولید محصوالت 
را نیز در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی کاهش می دهد. وی 
 با اشاره به آغاز به کار اولین فروش مجازی بازارهای روز کوثر افزود: سایت

اینترنتی  فروش  برای   https://www.kowsarhyper.com

محصوالت بازارهای کوثر طراحی شده است. مدیرعامل سازمان میادین و 
ساماندهی مشاغل شهری تصریح کرد: در این سایت محصوالت با قیمت 
حداقلی موجود در بازار در اختیار قرار مردم گرفته و به مناسبت افتتاح آن 
شهروندان می توانند با ثبت سفارش خود در سه بازه زمانی 10 صبح، 4 
بعدازظهر و 8 شب نسبت به دریافت آن به وسیله پیک رایگان اقدام فرمایند. 
کشاورز با بیان اینکه ساعات تحویل محصوالت به مشتریان به مرور زمان و به 
تناسب استقبال آن ها تغییر می کند، خاطرنشان کرد: استفاده هرچه بیشتر 
از تجهیزات الکترونیکی و اینترنتی می تواند عالوه بر کاهش هزینه های حمل 

و نقل شهری مردم به بهبود شرایط ترافیکی نیز کمک کند.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
در ادامه به استفاده از کیسه های تجدیدپذیر در بازارهای کوثر گفت: بنابر 
اطالعیه های قبلی کیسه های نایلونی از 15شهریورماه به طور کامل حذف 
و  میوه  و  پروتئینی  محصوالت  برای  اما  کرد:  بیان  کشاورز  شد.  خواهند 
سبزیجات که نوع نگهداری آنان متفاوت است کیسه های نایلونی تجزیه پذیر 
با تایید دانشگاه امیرکبیر و استانداردهای جهانی طراحی شده که در شرایط 
عادی طی 60 ماه و در موارد خاص طی 8 الی 12ماه به چرخه طبیعت 

برمی گردند. وی اضافه کرد: این کیسه ها برای اولین بار توسط شهرداری 
اصفهان در اختیار شهروندان قرار گرفته است. مدیرعامل سازمان میادین و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: اجناس خارجی را از سطح 
بازارهای کوثر به طور کامل حذف نکرده ایم اما نمونه داخلی مشابه کاالهای 
خارجی را افزایش داده ایم. کشاورز خاطرنشان کرد: ما به نظرات مردم احترام 

می گذاریم و اجازه ورود کاالهای بی کیفیت را به بازارها نمی دهیم.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری خبر داد
آغاز به کار فروشگاه اینترنتی بازار های روز کوثر شهرداری اصفهان

تبریز - اسد فالح- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق تبریز از رشد شاخص های این شرکت در دولت 
تدبیر و امید خبر داد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
افتتاح  مراسم  در  میالنی  روشن  افشین  مهندس 
پروژه های صنعت برق آذربایجان به مناسبت هفته 
دولت، با اعالم خبر فوق افزود: 30 پروژه شرکت توزیع 
نیروی برق تبریز با اعتبار بیش از 112 میلیارد تومان 

در این ایام به بهره برداری رسید.وی با تاکید بر وجود 
تنگناهای نقدینگی و اعتبارات در سال های اخیر اظهار 
داشت: با این وجود میزان سرمایه گذاری انجام شده 
در شبکه توزیع برق تبریز، بیش از 196 میلیارد تومان 
در سه سال گذشته بوده است.وی با اشاره به کاهش 
شرکت،  این  عملیاتی  محدوده  در  خاموشی  میزان 
تصریح کرد: میزان خاموشی به ازای هر مشترک در 
ابتدای دولت تدبیر و امید 2/63 )دو وشصت و سه 
صدم( دقیقه در سال بود که در پایان سال 94 به 
2/37 )دو و سی و هفت صدم( دقیقه کاهش یافته 
است.مهندس روشن میالنی با اشاره به وجود بیش از 

190 هزار چراغ روشنایی معابر در شهر تبریز، افزود: 
با انجام تمهیدات الزم، هم اکنون بیش از 98 درصد 
چراغ های تبریز روشن است. وی افزود: با به کارگیری 
روش های نوین، میزان تلفات انرژی را که در ابتدای 
دولت یازدهم بیش از 11 درصد بود به 9/24 درصد 
رسانده ایم که در بعد ملی جزو شاخص ترین عملکردها 
در سطح کشور می باشد. وی تشریح کرد: همگام با 
با سیاست های  و هماهنگی  مبلمان شهری  توسعه 
شهری، این شرکت در طول دولت یازدهم نسبت به 
توسعه شبکه فشار متوسط زمینی به میزان 20 درصد 
و شبکه فشار ضعیف زمینی به میزان 18 درصد اقدام 

کرده است.وی از رشد 17/5 )هفده و نیم( درصدی 
کنتورهای دیجیتالی خبر داد و افزود: زمان واگذاری 
انشعاب برق متقاضیان 50 درصد کاهش داشته و به 
32 روز رسیده است که رضایتمندی متقاضیان را در 
توزیع  مدیره شرکت  هیئت  است.رئیس  داشته  پی 
نیروی برق تبریز، اقتصاد مقاومتی را یکی از ارکان 
فعالیت های این شرکت عنوان کرد و افزود: مدیریت 
اقتصاد  مهم  پایه های  از  یکی  برق  انرژی  مصرف 
مقاومتی است که در این راستا این شرکت با امضای 
تفاهم نامه با دانشگاه تبریز، قطب مدیریت مصرف 

کشور را در تبریز تشکیل داده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خبر داد 
رشد شاخص های برق تبریز در دولت تدبیر و امید 

ارومیه - خبرنگار فرصت امروز- مجرد مدیر منطقه ارومیه گفت:جایگاه 
سی ان جی صادق زاده واقع درشهرستان قره ضیاءالدین با ظرفیت 2000 
مترمکعب در ساعت و با سرویس دهی همزمان 3 دیسپنسر ) 6 نازل ( 
راه اندازی گردید. همزمان با هفته دولت،جایگاه سی ان جی صادق زاده با 
حضور معاون استاندار و جمعی از مقامات ارشد استانی و محلی افتتاح شد 
بنابه گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ارومیه احمد مجرد مدیر منطقه ارومیه گفت: جایگاه سی ان جی صادق زاده 
واقع درشهرستان قره ضیاءالدین با ظرفیت 2000 مترمکعب در ساعت و 

با سرویس دهی همزمان 3 دیسپنسر ) 6 نازل ( راه اندازی گردیدکه با 
راه اندازی این جایگاه ظرفیت کمپرسورهای منطقه با 2.5 درصد رشد به 
84140 مترمکعب در ساعت و تعداد دیسپنسرهای منطقه ارومیه از 218 
دستگاه به 221 دستگاه افزایش یافت وی گفت: به غیر از احتساب ارزش 
ریالی زمین، بالغ بر 20 میلیارد ریال جهت احداث و خرید تجهیزات جایگاه 
سرمایه گذاری شده و برای 5 نفر اشتغال زایی شده است گفتنی است در 
حال حاضر متوسط مصرف روزانه گاز سی ان جی در مرکز استان و شهرهای 

شمالی استان آذربایجان غربی 770000 مترمکعب می باشد.

نوزدهمین جشنواره  در  امروز-  بندرعباس- خبرنگار فرصت 
رتبه  فاضالب هرمزگان حائز  و  استان، شرکت آب  رجایی  شهید 

نخست درمجموع شاخص های عمومی و اختصاصی شد.
نوزدهمین  در  استان،  فاضالب  و  آب  عمومي  روابط  گزارش  به 
جشنواره شهید رجایي که به مناسبت هفته دولت و با حضور دکتر 
"جادري" استاندار هرمزگان و جمعي از مدیران ارشد دستگاه های 
اجرایی استان برگزار شد، شرکت آب و فاضالب هرمزگان در ارزیابی 

عملکرد سال 94 دستگاه های اجرایی رتبه نخست جشنواره را احراز 
نمود و تندیس و لوح تقدیر جشنواره از سوی استاندار هرمزگان به 
براین گزارش،  بنا  اهدا شد.  آبفاي استان  امین قصمي مدیرعامل 
بر اساس نتایج ارزیابي صورت گرفته از عملکرد دستگاه های اجرایي 
استان و بر اساس شاخص های عمومي و اختصاصي، این شرکت با 
ارائه عملکرد قابل قبول و مطلوب، در میان سایر دستگاه های اجرایي 

هرمزگان با کسب رتبه نخست موردتقدیر قرار گرفت.

همزمان با هفته دولت در استان آذربایجان غربي صورت گرفت
با حضور معاون استاندار یک باب جایگاه CNG در قره ضیاءالدین افتتاح شد

آبفای هرمزگان حائز رتبه نخست نوزدهمین جشنواره شهید رجایی استان شد

فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت  فالح:  اسد   - تبریز 
استان آذربایجان شرقی در نشست خبری با خبرنگاران به 
مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان 
رجایی و باهنر، به تشریح عملکرد و اقدامات این شرکت 
پرداخت.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس علیرضا 
ایمانلو اظهار داشت: این شرکت در حال حاضر خدمات 
خود را در زمینه تامین و توزیع آب شرب بهداشتی در 
قالب بیش از یک میلیون و 122 هزار فقره انشعاب آب 
در 59 استان با جمعیتی بالغ بر 2 میلیون و 927 هزار 
نفر را تحت پوشش خود ارائه می کند که 100درصد 
جمعیت مناطق شهرنشین استان از این نعمت الهی 
بهره مند هستند.وی اضافه کرد: در حال حاضر 57.5 
درصد از جمعیت شهری استان با تعداد انشعاب فاضالب 
بیش از 626 هزار فقره با جمعیت یک میلیون و 679 
دفع  و  جمع آوری  تاسیسات  پوشش  تحت  نفر  هزار 
فاضالب قرار دارد.وی طول شبکه فاضالب در استان را 
3 هزار و 106 کیلومتر اعالم کرد و گفت: 229 کیلومتر 
از این لوله گذاری در سال گذشته در سطح استان اجرا 
شده که 90 کیلومتر آن مربوط به کالنشهر تبریز است.
وی با اشاره به تعداد انشعابات واگذار شده فاضالب گفت: 
تعداد 125 هزار فقره انشعاب فاضالب در طول 3 سال 
گذشته به مشترکین واگذار و نصب شده که بیش از 40 
هزار فقره آن مربوط به سال گذشته است.مهندس ایمانلو 

تعداد تصفیه خانه های فاضالب در مدار بهره برداری در 
استان آذربایجان شرقی را 10 واحد اعالم کرد و اظهار 
داشت: 7 واحد تصفیه خانه فاضالب در شهرهای استان 
در شهرهای بناب، ملکان، هریس، آذرشهر، هشترود، 
تبریز در دست ساخت  و مدول دوم کالنشهر  سهند 
است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
خاطرنشان کرد: تصفیه خانه های فاضالب شهری بناب 
و سهند با پیشرفت فیزیکی باالی 90 و 95 درصد در 
حال احداث بوده که در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز 
به زودی به بهره برداری می رسند.مهندس ایمانلو تصریح 

با حدود  استان  شهر  در 12  فاضالب  طرح های  کرد: 
جمعیت 350 هزار نفر نیز در دست مطالعه می باشد.

آذربایجان شرقی در  فاضالب  و  مدیرعامل شرکت آب 
بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 12 پروژه 
آب و فاضالب شهری با اعتباری بالغ بر 180 میلیارد 
ریال در هفته دولت بهره برداری رسید، اظهار داشت: 
چاه  تسوج،  مترمکعبی  مخزن 2000  آبرسانی  پروژه 
جدیداالحداث تسوج، ایستگاه پمپاژ فاضالب و شبکه 
جمع آوری فاضالب شهرک فرهنگیان بناب، ساختمان 
بهره برداری شهر صوفیان، پروژه های شبکه جمع آوری 

فاضالب اولویت 19 )نظام پزشکی، قورخانه و بهار فاز 
اول( و اولویت چهلم )خیابان استاد جعفری، فیضیه و 
آخمقیه(، حفر و تجهیز 6 حلقه چاه جدید در تبریز، 
ایستگاه پمپاژ شماره یک مهرانه رود تبریز،  بهسازی 
دیوارکشی و بهسازی مخزن یوسف آباد تبریز و افتتاح 
است  پروژه هایی  جمله  از  بخشایش  آب  تصفیه خانه 
رسید.مهندس  بهره برداری  به  امسال  هفته  در  که 
آب  تصفیه خانه  از  بهره برداری  خصوص  در  ایمانلو 
شهر بخشایش گفت: هدف اصلی از طرح تصفیه خانه 
آب شرب  کیفیت  بهبود  افزایش  بخشایش  شهر  آب 
شهروندان ساکن در این شهر بوده و میزان آب خروجی 
شرکت  است.مدیرعامل  ساعت  در  مترمکعب  آن 18 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی در ادامه به مشخصات 
کرد  اشاره  بخشایش  شهر  آب  تصفیه خانه  سیستم 
بخشایش سیستم  تصفیه آب شهر  و گفت: سیستم 
RO به روش اسموز معکوس بوده و برای راه اندازی و 
بهره برداری از تصفیه خانه آب شهر بخشایش بالغ بر 9 
هزار میلیون ریال هزینه شده است.وی در پایان افزود: 
کلیه کارکنان شرکت آب و فاضالب در سطح استان نیز 
به صورت شبانه روز فعال هستند تا به مردم شریف استان 
خدمات رسانی مطلوب انجام و اصلی ترین نیاز شهروندان 
یعنی آب را با کمیت و کیفیت مناسب و به نحو مطلوب 

به مشترکین گرامی برسانند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی خبر داد 

در دولت تدبیر و امید بیش از 486 کیلومتر لوله گذاری شبکه فاضالب در استان اجرا شده است 
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