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ضمیمه

معاون حقوقی رئیس جمهورخبر داد

تشکیل شورای علمی معاونت حقوقی
با حضور 15 نفر از حقوقدانان برجسته
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به مناسبت هفته دولت از 4 پروژه گازرسانی 
در شهرستان ش��هرضا با حضور امام جمعه، 
از  فرمان��دار، نماین��ده مجل��س، جمع��ی 
مس��ئوالن ای��ن شهرس��تان و مدیرعام��ل 
ش��رکت گاز اس��تان اصفه��ان بهره برداری 

گردی��د. به گ��زارش خبرنگار م��ا از اصفهان، مدیرعامل ش��رکت گاز 
استان اصفهان، در مراسم بهره برداری از این پروژه ها اظهار داشت: در 
راستای حمایت از صنایع و تولید داخلی و همچنین در جهت صیانت 
از محیط زیس��ت، توسعه گازرسانی در ش��هرک صنعتی رازی اجرایی 
ش��ده است. مهندس علوی، بیان داش��ت: این ایستگاه در حال حاضر 
با ظرفیتی برابر با 50 هزار متر مکعب در س��اعت راه اندازی ش��ده و 
برای بهره برداری از آن بالغ بر 15 میلیارد ریال هزینه شده است. وی، 
همچنین گفت: 40 کیلومتر ش��بکه توزیع گاز مربوط به فاز 3 شهرک 
رازی با هزینه ای بالغ بر 15 میلیارد ریال، احداث پست امداد گازبانی 
دراین ش��هرک با هزینه ی 8 میلیارد ریال، افزایش ظرفیت ایس��تگاه 
تقلیل فشار شمال شهرضا از 16 هزار به 60 هزار متر مکعب در ساعت 
ب��ا هزینه ی بال��غ بر 12 میلیارد ریال از دیگ��ر پروژه های بهره برداری 

ش��ده به مناس��بت هفته دولت در این شهرس��تان می باشد. ...

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی در پنجمین روز هفته دولت عملکرد 
ای��ن ش��رکت را تش��ریح کرد.ب��ه گزارش 
خبرن��گار م��ا در تبریز، مهن��دس علیرضا 

ایمانلو اظهار داش��ت: این ش��رکت در حال 
حاض��ر برای جمعیت 2 میلیون و 927 هزار در 59 ش��هر اس��تان با 
یک میلیون و 122 هزار فقره انش��عاب آب ارائه خدمات می دهد.وی 
با بیان اینکه 100 درصد جمعیت ش��هری تحت پوشش آب شهری 
ق��رار دارد، افزود: حجم مخازن درمدار بیش از 913 هزار مترمکعب، 
تعداد آزمایش��گاه های آب 34 واحد، تع��داد تصفیه   خانه های آب در 
مدار 9 واحد و طول ش��بکه اصلی توزیع آب 8 هزار و 884 کیلومتر 
می باش��د.وی اضافه کرد: ش��رکت آب و فاضالب اس��تان در طول 3 
سال اخیر بیش از 720 کیلومتر اصالح و توسعه شبکه آب در سطح 
ش��هرهای اس��تان اجرا نموده و در همین مدت بیش از 80 کیلومتر 
خط��وط انتق��ال آب اجرا ک��رده و تعداد 47 حلقه چ��اه حف رو 54 
حلقه چاه را نیز تجهیز کرده است.مهندس ایمانلو به تعداد انشعابات 

واگذار ش��ده آب در 3 سال اخیر اشاره کرد و افزود: در طول...

در دولت تدبیر و امید بیش از 
720 کیلومتر اصالح و توسعه شبکه 

آب در استان اجرا شده است 

4 پروژه گازرسانی در شهرضا 
به بهره برداری رسید
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ــر روحانى در  ــروزى دكت ــور گفت: با پي ــى رئيس جمه ــاون حقوق مع
يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، يك حقوقدان سكان دار قوه 

مجريه شد و بارقه هاى اميد در دل بسيارى از حقوقدان ها زنده شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دولت، حجت االسالم و المسلمين مجيد 
ــرايط انتظارها هم باالتر از حد بود و با توجه به  انصارى افزود: در اين ش
ــده در دو دوره قبل و تصدى گرى مسئوالن بى توجه  ــپرى ش وضعيت س
ــالح و تنقيح قوانين، كار  ــرايط اص به قانون در دولت هاى نهم و دهم، ش

سهل و آسانى نبود. 
ــت با تكيه بر مقررات  ــد كوچك و درش ــت: ظهور مفاس وى اظهارداش
ناقص و مشروط كار اجرايى و سالمت ادارى را به خطر انداخت، از سويى 
ــد تا دولت بى وقفه  ــته بود موجب ش تحريم ها كه ميراث دولت هاى گذش

تمركز خود را بر احقاق حقوق عمومى معطوف كند. 
ــور در توضيح عملكرد، وظايف و اختيارات  معاون حقوقى رئيس جمه
ــد رويكرد قانونگرايى و  ــت گفت: رويكرد معاونت حقوقى تأكي اين معاون
ــت يازدهم بر آن  ــاى دكتر روحانى در دول ــت كه از ابتدا آق ــى اس حقوق
تأكيد داشت چرا كه اگر قانون، مدار و مالك عمل دولتمردان قرار بگيرد 
ــاهد اعتالى روز افزون كشور  ــد، طبعاً ش و محور روابط دولت و ملت باش
ــى و تضييع حقوق فردى و اجتماعى رخ نداده و  خواهيم بود و حق كش

كاهش خواهد يافت. 

دولت قبل رسماً قانون شكن بود
ــتقرار دولت  ــور پيش از اس ــد: در مقطعى از كش وى در ادامه يادآور ش
ــكنى و قانون شكنى در سطوح باال بوديم  ــاهد نوعى هنجارش يازدهم، ش
ــراى مدت هاى مديد  ــد و ب ــود كه در مجلس تصويب مى ش ــى ب و قوانين
ــد يا ابالغ مى شد و اجرا نمى شد يا در دولت مصوبات زيادى  ابالغ نمى ش
تصويب مى شد كه بر خالف قانون اساسى براى تطبيق با قوانين به رئيس 

مجلس ابالغ نمى شد. 
معاون حقوقى رئيس جمهور با بيان اين مطلب كه در دولت قبل شاهد 
هرج و مرج و نهادينه شدن قانون گريزى در كشور بوديم گفت: نتيجه اين 
ــرد به هم خوردن روابط متعارف و مقبول ميان قوا بود و زمينه هاى  رويك
فساد از ديگر سو بروز كرد. اساساً فساد در بستر بى قانونى شكل مى گيرد 
ــك حقوقدان تأكيد بر احترام  ــاى دكتر روحانى از ابتدا به عنوان ي لذا آق
ــوراى اسالمى به عنوان  به قانون و به خصوص احترام به جايگاه مجلس ش

پايگاه توليد قانون و متولى امر تقنين كشور داشت. 

دولت اجراى اصل 57 را محقق كرد
ــى و  ــتاوردهاى اين نگاه اساس ــان كرد: نتايج و دس ــارى خاطرنش انص
درست به امور كشور در حوزه ها و عرصه هاى مختلف ظاهر شد از جمله 
ــد به نحوى  روابط متين و تعامل متقابل با مجلس و قوه قضائيه برقرار ش
كه در اين سه سال شاهد نوعى آرامش و احترام متقابل ميان رؤساى قوا 
به خصوص ميان قوه مجريه و ديگر قوا در ذيل واليت فقيه و تدابير مقام 
ــى كه بر فعاليت  معظم رهبرى بوديم و به تعبيرى اصل 57 قانون اساس
ــم روابط قوا در ذيل  ــه تأكيد دارد، با تنظي ــوه زير نظر واليت فقي ــه ق س

واليت فقيه تحقق بهترى پيدا كرد. 

پيروزى برجام، پيروزى حقوق در عرصه بين الملل
وى با طرح اين موضوع كه قانونمدارى دولت در حوزه سياست خارجى 
ــته اى خودش را نشان داد، گفت: برجام در واقع  در موضوع مذاكرات هس

ــر بود و در  ــان تحريم، تهديد و تحقي ــق حقوقى بر گفتم ــروزى منط پي
ــوق و حقوقدانى در عرصه  ــت پيروزى در برجام نوعى پيروزى حق حقيق
ــام عالوه بر  ــر من آثار حقوقى برج ــى بود و به نظ ــوى بين الملل گفت وگ
ــته و به تدريج بيشتر آشكار  ــور داش رفع تحريم ها و بركاتى كه براى كش
ــد، موجب ترويج فرهنگ حقوقدانى و حقوق خواهى در عرصه  خواهد ش
ــور با توانايى ها و  ــاهد بودند كه يك كش ــورها ش بين الملل هم بود و كش
ــت در برابر قدرت هاى جهانى خود را  ــدرت بيان حقوقى خودش توانس ق
ــت براى حل و فصل ديگر دعاوى بين المللى  اثبات كند و اين الگويى اس
براى ساير كشورها و در مسائل داخلى هم اين الگو مى تواند مورد استفاده 

قرار بگيرد. 

اجراى قانون اساسى را پايش مى كنيم
معاون حقوقى رئيس جمهور همچنين در رابطه با رويكرد اين معاونت 
به توسعه حقوق در كشور اشاره كرد و افزود: ما فكر مى كنيم اگر موضوع 
ــود و در  ــطوح گوناگون انجام ش ــعه حقوقى در ابعاد مختلف و در س توس
ــش حقوقى كاركنان  ــهروندان، ارتقاء دان ــب آموزش هاى حقوق به ش قال
ــت جمهورى و  ــاط وثيق ميان معاونت حقوقى رياس ــت و ايجاد ارتب دول
ــاتيد، مراكز دانشگاهى، حوزه هاى علميه، كانون  حقوقدانان برجسته، اس
وكالى دادگسترى، كارشناسان دادگسترى و جامعه بزرگ حقوقى كشور 
ــيار  ــز همكارى تنگاتنگ با مراكز حقوقى دو قوه ديگر كه مراكز بس و ني
ــوراى اسالمى  (معاونت  ــمندى در قوه قضاييه و مجلس ش خوب و ارزش

ــبى  تقنينى مجلس و مركز پژوهش هاى مجلس) وجود دارد. تعامل مناس
با اين نهادها داريم كه اين تعامل مى تواند در عرصه هاى مختلف از جمله 
تهيه لوايح قانونى مناسب و تنقيح و اصالح قوانين و مقررات كشور و در 

نهايت روان سازى جريان اجراى قانون در كشور كمك كند. 
ــعه همكارى و ارتباط با كليه مراكز علمى و حقوقى كشور  انصارى توس
ــت و تأكيد كرد: در  ــت حقوقى دانس ــاى معاون ــن رويكرده را از مهم تري
ــخصى داريم همچون پاسخ به استعالمات  حوزه هاى مختلف وظايف مش
ــئله  ــهروندان به خصوص مس حقوقى، پيگيرى دعاوى حقوقى دولت و ش
ــهروندى كه مسئله بسيار مهمى  ــى و حقوق ش پايش اجراى قانون اساس
ــور حقوق  ــار و ابالغ منش ــتيم بالفاصله پس از انتش ــت و آماده هس اس
ــبت به پيگيرى و پايش اجراى آن  ــهروندى از سوى رئيس جمهور نس ش

اقدام كنيم. 
وى در همين رابطه افزود: اقدامات ضرورى كه براى تهيه لوايح قانونِى 
ناظر به حقوق شهروندى نياز هست، از قبل انجام شده و در حال توسعه 
است. منشور حقوق شهروندى كه از سوى رئيس جمهور منتشر مى شود، 
ــند تبليغى يا سياسى نيست، سند حقوقى جامع و بايسته و  صرفاً يك س

شايسته اى است كه بايد لوازم اجرايى شدن آن فراهم شود. 
ــور حقوق  ــور در توضيح نوع اجراى منش ــاون حقوقى رئيس جمه مع
ــهروندى بيان كرد: بخشى از اقدامات اجراى اين منشور در قوه مجريه  ش
ــار اين منشور تمام دستگاه هاى قوه مجريه  صورت مى گيرد، طبعاً با انتش
ــوند و آن را اجرايى كنند،  ــور بسيج ش ــب با احكام اين منش بايد متناس

معاونت حقوقى نيز مشورت هاى حقوقى و آموزش هاى الزم را خواهد داد 
و پيگيرى هاى الزم را به عمل خواهد آورد، خوشبختانه با دستيار ويژه اى 
ــد  ــهروندى منصوب كرد به نظر مى رس ــس جمهور در حقوق ش كه رئي
اجراى اين منشور ضمانت اجراى بيشترى پيدا كند و اگر در دستگاه هاى 
كشور خللى در حقوق شهروندى باشد، با پيگيرى و همفكرى و هماهنگى 
و اقدامات مشترك تالش خواهد شد تا حقوق شهروندى به طور كامل به 

مرحله اجرا و عمل درآيد. 
انصارى در تشريح آموزش حقوق به شهروندان و كاهش پرونده هاى 
ــان كرد: در  ــاوى ميان مردم، بي ــوه قضاييه و دع ــده در ق ــكيل ش تش
ــى و  ــهروندان بايد از تمام ظرفيت آموزش ــث آموزش حقوق به ش بح
ــتفاده كنيم، شوراى علمى معاونت را مركب از 15  ــور اس ترويجى كش
ــته و اساتيد حقوق دانشگاه هاى كشور تشكيل  نفر از حقوقدانان برجس
ــد موضوعات مربوط به امور  ــعى خواهد ش ــورا س داده ايم و در اين ش
ــايى شوند. با وزارت  ــى در اين زمينه شناس حقوقى و نيازهاى آموزش
ــوراى عالى انقالب  ــرورش و در گام بعدى با دبيرخانه ش ــوزش و پ آم
ــد، تفاهم نامه هايى از  ــى و وزارت علوم وارد مذاكره خواهيم ش فرهنگ
ــده ولى به مرحله اجرا در نيامده كه آنها را عملياتى  ــته امضاء ش گذش

خواهيم كرد. 

ترويج آموزش حقوق از سوى معاونت حقوقى رئيس جمهور
ــت و ادامه داد:  ــوق در مدارس را امرى ضرورى دانس ــوزش حق وى آم
حداقل از مقطع دبيرستان بايد آموزش حقوق را در مدارس داشته باشيم 
ــوق تاكنون كمتر مورد  ــى بگنجانيم. آموزش حق و در مفاد و كتب درس
توجه قرار گرفته و اين موضوع باعث شده كه شهروندان در مسير زندگى 
ــكالتى بربخورند كه اگر آگاهى كافى نسبت به موازين  ــته به مش ناخواس
ــكالت پيشگيرى مى شد. در اين  ــتند از بروز آن مش حقوقى مرتبط داش
ــى در آموزش و پرورش كشور يكى از  ــتفاده از ظرفيت آموزش رابطه، اس

ظرفيت هايى است كه مى توانيم از آن بهره مند شويم. 
ــيما رسانه  معاون حقوقى رئيس جمهور همچنين عنوان كرد: صدا و س
ــازمان وارد  ــت كه با رايزنى با مقامات اين س ــور اس ــترده اى در كش گس
ــك يكديگر برنامه هاى جامعى را  ــويم و اگر بتوانيم با كم گفت وگو مى ش
ــش مى كنيم. همچنين از ديگر  ــه با آموزش حقوق تنظيم و پخ در رابط
ــطح دانش  ــاى موجود كه به ارتقاء س ــى و ظرفيت ه ــانه هاى آموزش رس

حقوقى جامعه كمك كند استفاده مى كنيم. 
ــطح دانش حقوقى معاونت هاى حقوقى  انصارى در خصوص ارتقاء و س
ــات حقوقى  ــانى اطالع ــبت به بروز رس ــى گفت: نس ــتگاه هاى اجراي دس
دستگاه هاى مختلف دولتى، چه در سطح وزارتخانه ها و سازمان هاى ملى 
ــتانها برنامه اى در دست تهيه است كه بتوانيم با تهيه  ــطح اس و چه در س
جزوات و كتب آموزشى و برگزارى دوره هاى فشرده آموزشى به اين مهم 
ــى و ترويجى حقوق  ــت يابيم و بهره مندى از همه عرصه هاى آموزش دس
ــوق عمومى را از طريق  ــد برخى از مفاهيم حق ــت و باي مورد توجه ماس
رسانه هايى همچون نماز جمعه ها، ميزگردها، رسانه هاى مكتوب و فضاى 

مجازى منتشر كرد. 
ــهم خودمان در اين معاونت  ــور ما به س ــعه حقوق كش در زمينه توس
ــور برنامه ريزى خواهيم كرد و دست  به عنوان پايگاه حقوقى دولت و كش
ــه دراز مى كنيم تا  ــاالن اين عرص ــه حقوقدانان و فع ــوى هم ــاز به س ني

يارى مان كنند. 
ادامه دارد...

معاون حقوقى رئيس جمهورخبر داد 
تشكيل شوراى علمى معاونت حقوقى با حضور 15 نفر از حقوقدانان برجسته (1)
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ــا يك طرف هنگام جمع و جور كردن اوراق خود   چه بس
ــى از نكاتى كه قصد مطرح كردن  ــد يك ناگهان متوجه ش
ــت اما وى بايد بداند كه  ــته فراموش كرده اس آن را داش
پس از اعالم ختم جلسه رسيدگى توسط داور هيچ بحث 
ــى خاصى مورد  ــد. اگر بازرس ديگرى پذيرفته نخواهد ش
ــد، داور پس از انجام آن، داورى را به طور رسمى  نياز باش
خاتمه مى دهد. او مى تواند تاريخ تقريبى صدور حكم خود 
ــخص كند.  داور بايد هر نوع مشاهده و بازرسى  را نيز مش
ــام كار و چيزهايى نظير  اجناس، محصوالت، كيفيت انج
آن را در حضور طرفين يا نمايندگان آنان و پس از اينكه 
ــاعت، زمان بازرسى و نظاير آن به آنها اطالع داده  روز، س
ــت انجام دهد. اگردر زمان مقرر يكى از طرفين  ــده اس ش
ــت  ــود يا وكيل خود را اعزام ندارد، مقتضى اس حاضر نش
ــه احراز كند  ــق اندازد، مگر آنك ــى را به تعوي داور بازرس
ــق وجود ندارد.  اصوال حضور  كه ضرورتى براى اين تعوي
ــى براى آن است كه به سواالتى  طرفين در جلسه بازرس
ــيد،  كه احتماال داور در مقابل طرف ديگر از آنها مى پرس
جواب گويند. البته اين موقعيت به معناى برگزارى مجدد 
ــت و لذا به محض آنكه داور بتواند  ــه رسيدگى نيس جلس
ــه آنچه را مورد نياز او بوده  ــود و طرفين را قانع كند ك خ
ــت مالحظه كرده بايد رسما بازرسى را تعطيل كرده و  اس

از صحنه خارج شود. 

داليل مثبته دعوى
ــت كه به قاضى يا  دليل عبارت از هر نوع اطالعاتى اس
ــود تا وى را در تشخيص حقانيت يكى از  داور ارائه مى ش
طرفين يارى دهد. اين اطالعات مى تواند شفاهى  (مبتنى 
ــاهد) يا كتبى  (به موجب يك سند  ــخصى ش بر اظهار ش
ــت)  ــهادت اس اصلى) يا واقعى  (ارائه عين آنچه مورد ش
ــهادت مى تواند به شكل  ــد. با اجازه دادگاه يا داور، ش باش
ــهادتنامه  (سوگندنامه) تنظيم شود يا از طريق اعطاى  ش

نيابت به شخص ثالث اخذ شود. 
ــفاهى، بايد همواره  ــهادت ش اولين نوع دليل، يعنى ش
ــد، مگر آنكه بر  ــوگند يا تاكيد بر حقيقت گويى باش با س
ــود رويه معمول  ــرط توافق ش ــر كردن از اين ش صرف نظ
ــت كه هر شاهد ضمن در دست گرفتن يك كتاب  آن اس
ــن از قبل تهيه  ــت راهنمايى داور از روى مت ــدس تح مق
ــن را مى خواند:  ــده اى با صداى بلند جمله اى مانند اي ش
ــهادتم  ــوگند ياد مى كنم كه ش «من به خداوند متعال س
مبتنى بر حقيقت بوده تمام حقيقت را در برگيرد و عارى 
ــد» كتاب مقدس مى تواند هر كتابى  از هر نوع كذب باش
ــى دارد، باشد.  ــاهد اهميت اساس كه در عقايد مذهبى ش
ــردن، بر صدق  ــوگند ياد ك ــهود مى توانند به جاى س ش
ــد. براى اين كار  ــار و حقيقت گويى خود تاكيد ورزن گفت
ــن را ادا كنند: «من به طور جدى،  ــد جمله اى مانند اي باي
مخلصانه و صادقانه بر اين امر تاكيد مى ورزم كه شهادتم 
ــت را در بر گرفته و  ــر حقيقت بوده تمام حقيق ــى ب مبتن
ــفانه نه سوگند و نه  ــد.» متاس عارى از هر نوع كذب باش
ــانگر صحت  ــتگويى هيچ يك نمى تواند نش ــد بر راس تاكي

ــهادت شاهد باشد و داور به رغم وجود سوگند يا تاكيد  ش
ــاهد  غالبا بايد خود در مورد اينكه آيا مى توان بر گفتار ش
تكيه كرد يا خير، تصميم بگيرد.  در هنگام اداى شهادت 
ــه مى ورزند،  ــر وقايع و رخدادها تكي ــهود عارى تنها ب ش
ــر خود را در  ــالوه بر اين، نظ ــهود خبره ع درحالى كه ش
مورد وقايع مزبور نيز بيان مى كنند. اين فوق اساسى بين 
ــه  ــاهد خبره در جلس ــاهد عادى و يك ش وظيفه يك ش

ــت اولين قاعده راجع به داليل آن است كه  رسيدگى اس
ــا موضوعات مورد اختالف  دليل بايد مربوط به موضوع ي

باشد. 
ــيار پرارزش  ــات الزم و بس ــى از خصوصي ــن يك بنابراي
ــر فعاليت مربوط به  ــاركت در جريان داور يا ه براى مش
ــخيص گندم از كاه است، كسى كه بتواند  آن توانايى تش
سريعا عوامل مهم موجود در هر مرحله و داليل مربوط را 

شناسايى كند خواهد توانست ضمن كنار گذاشتن مسائل 
ــه كرده و بدين  ــوط، فقط بر موضوعات مهم تكي غيرمرب
ــان داورى معموال  ــب در وقت صرفه جويى كند جري ترتي
ــت كه صرف وقت آنها  ــتلزم حضور افراد متعددى اس مس
ــيارى را در بر دارد و بنابراين صرفه جويى  هزينه هاى بس
در وقت بسيار مهم است و داور نبايد اجازه تعقيب مسائل 
ــوط را بدهد. از طرف ديگر وى بايد دقت كند كه  غيرمرب

ــد، بايد توجه  ــائل خود محروم نكن ــراد را از گفتن مس اف
داشت كه در بعضى از مواقع، تصميم گيرى در مورد اينكه 
ــواالت يا اظهارات خاضى به دعوى مربوط مى شوند  آيا س
يا خير مشكل است، داور بايد براى اين نوع ابهام آمادگى 
ــد و بر مبناى توانايى خود قضاوت كند ضمن  داشته باش
ــتر بر اجازه و اباحه تكيه خواهد  اينكه در موارد لزوم بيش

كرد. 

راهنماى عملى داورى قسمت چهارم
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اخبار اخبار
در هفته دولت؛ 

پروژه گازرسانی به 9 روستای شهرستان 
سراب به بهره برداری رسید 

تبریز - اسد فالح- همزمان 
با هفته دولت، پروژه گازرسانی 
به روستاهای وانق سفلی، وانق 
علیا، عبدل آباد، رج، سلطان آباد، 
عسگر  ناراب،  سرجین،  شیخ 
به  بهمن سراب  آغبالغ  و  آباد 

بهره برداری رسید.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت 
گاز استان آذربایجان شرقی در این آیین گفت: عملکرد این شهرستان 
در حوزه گازرسانی بعلت سردسیر بودن منطقه 15 درصد بیشتر از 
میانگین استانی است. مهندس ولی اله دینی افزود: هم اکنون بیش 
از 98 درصد از جمعیت روستایی شهرستان سراب از نعمت گاز بهره 
مند بوده و برای اجرای این پروژه ها بیش از 48 کیلومتر خطوط 
انتقال و تغذیه در اقطار مختلف شبکه گذاری اجرا شده است.وی 
اعتبار هزینه شده برای این 9 روستا را بالغ بر 42 میلیارد ریال عنوان 
کرد و افزود: با بهره برداری از این پروژه ها 395 خانوار روستایی با 
جمعیتی حدود 1600 نفر از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.
مهندس دینی، با اشاره به اینکه از 162 روستای سراب تاکنون به 
143 روستا گازرسانی شده است، گفت: عملیات گازرسانی به سه 
روستای میرکوه وسطی، صومعه زرین و شاللو نیز در دست اجراست 
که تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.مهندس دینی، 
مجموع اعتبارات هزینه شده اداره گاز سراب در دولت تدبیر و امید را 
145 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: این اعتبار عالوه بر گازرسانی به 
31 روستای شهرستان، برای تقویت، توسعه و افزایش ظرفیت شبکه 

هزینه شده است.

افتتاح مخزن آب 1000 مترمکعبی شهر 
دلگشا با حضور استاندار ایالم

ایالم - خبرنگار فرصت امروز- همزمان با هفته دولت با حضور 
استاندار ایالم، جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی و مدیران 
 1000 آب  مخزن  ایالم،  استان  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت 
آبفای  شرکت  مدیرعامل  گردید.  افتتاح  دلگشا  شهر  مترمکعبی 
استان در این مراسم، ضمن تبریک هفته دولت وگرامی داشت یاد 
و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: ساخت این مخزن جزو نیازها 
و اولویت های مهم در حوزه آب در شهر دلگشا محسوب می شد؛ 
مخزن قبلی آب آشامیدنی شهر پاسخگوی نیاز مردم این شهر نبود 
و به همین دلیل ساخت مخزن جدید در دستور کار شرکت آبفای 
شهری قرار گرفت. مهندس بیرنوندی افزودگفت: این پروژه از نوع 
بتنی با حجم ذخیره هزار مترمکعب در زمینی به مساحت 2هزار و 
400متر مربع ساخته شده که در افق طرح جمعیتی حدود 7900 
نفر را تحت پوشش آبرسانی قرار می دهد. وی در ادامه به اعتبار 
تخصیص یافته جهت این مخزن اشاره کرد و افزود: کل این پروژه 
با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی و در طی 
مدت 12ماه اجرا گردیده است. مدیر عامل آب و فاضالب استان با 
بیان اینکه آب دراز مدت شهر ملکشاهی از سد ایالم تأمین می گردد 
گفت: این مخزن قسمتی از طرح آبرسانی به شهر ملکشاهی شامل 
24 کیلومتر خط انتقال، سه دستگاه پمپاژ و یک واحد تصفیه خانه 
می باشد. وی اضافه کرد: طی دو سال گذشته با احداث مخزن 5000 
متر مکعبی شهر ملکشاهی و احداث ایستگاه پمپاژ شمار یک و 6 
کیلومتر خط انتقال کار تامین آب بلند مدت شهر ملکشاهی وارد فاز 
اجرایی شده است. مهندس بیرنوندی در ادامه به لیست پروژه های 
قابل افتتاح و کلنگ زنی آبفای استان در هفته دولت اشاره کرد گفت: 
با وجود شرایط حاکم بر پروژه های عمرانی و محدودیت منابع مالی که 
باعث تعطیل شدن پروژه های عمرانی گردیده، تالش شده با استفاده 
از روش های جدید سرمایه گذاری از این امر جلوگیری نماید. الزم به 
ذکر است شهر دلگشا از توابع شهرستان ملکشاهی با جمعیتی افزون 
بر 4000نفر در 35 کیلومتری شهر ایالم واقع شده و دارای بیش از 

800مشترک آب می باشد. 
مدیرکل امور مالیاتی گلستان:

واحدهای تولیدی که ۵0 درصد به تعداد 
کارگرهای خود اضافه کنند یک سال 

معافیت مالیاتی دارند
گرگا - خبرنگار فرصت امروز- علی اصغر هزارجریبی، در نشستی 
مطبوعاتی اظهار کرد: مجموع سهمیه استان در بخش مالیات نزدیک 
به 426 میلیارد تومان است که 80 درصد تحقق آن بر عهده استان 
است و مازاد این مبلغ به استان سرریز می شود.وی افزود: امسال و 
تاکنون 147 میلیارد تومان وصولی داشته ایم که نسبت به مدت مشابه 
سال 94 شاهد 23 درصد رشد هستیم و نسبت به سهمیه این مدت 
تحقق کامل را شاهد بوده ایم.مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان 
تصریح کرد: از این مبلغ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است که 
پنج درصد به حساب خزانه، سه درصد عوارض شهرداری و دهیاری ها 
و یک درصد نیز به بخش سالمت پرداخت می شود.هزارجریبی گفت: 
مجموع کل وصولی ارزش افزوده در بخش عوارض از مهر 87 تا سال 
گذشته 272 میلیارد تومان و در پنج ماهه ابتدای امسال 17 میلیارد 
تومان بوده که درمجموع 289 میلیارد تومان عوارض پرداخت شده، 
عوارض هر شهرستان به همان شهرستان تعلق می گیرد.به گفته وی، 
در بخش سالمت هم در سال های 93 و 94 مبلغ 47 میلیارد تومان 
و در 5 ماهه ابتدای امسال 6 میلیارد تومان و درمجموع 53 میلیارد 
تومان پرداخت شده است.هزارجریبی اظهار کرد: امسال بخشنامه ای 
صادر شد که همه کسانی که بدهی مالیاتی دارند اگر تا پایان شهریور 
واحدهای  برای  بخشیده،  جریمه ها  کنند  پرداخت  را  بدهی  اصل 
تولیدی کوچک و متوسط هم تقسیط پلکانی انجام می شود.وی تأکید 
کرد: مشوق های مالیاتی خوبی نیز در نظر گرفته شده است، واحدهای 
تولیدی که امسال کار خود را آغاز می کنند 5 سال معافیت مالیاتی 
دارند، این واحدها اگر در مناطق محروم باشند معافیت مالیاتی آن ها 
به 10 سال می رسد که اگر در مناطق ویژه یا شهرک های صنعتی 
باشند هم 2 تا 3 سال دیگر معافیت دارند.هزارجریبی گفت: واحدهای 
تولیدی که 50 درصد به تعداد کارگرهای خود اضافه کنند هم یک 
سال معافیت مالیاتی دارند.وی با اشاره به طرح جامع مالیاتی گفت: 
این طرح تا انتهای امسال اجرا می شود و در غالب آن اطالعاتی که 
به سامانه وارد می شود شفاف بوده، از فرار مالیاتی جلوگیری کرده، 
می شود. رعایت  مالیاتی  عدالت  و  افزایش یافته  مطالباتی  درآمد 

هزارجریبی خاطرنشان کرد: در قالب طرح جامع مالیاتی سیستمی 
یکپارچه در سراسر کشور ایجاد می شود و مؤدیان مالیاتی به آن متصل 
می شوند، مردم هم باید اظهارنامه واقعی بدهند تا از مشوق ها استفاده 
کنند.وی بابیان اینکه نگرش سازمان این است که تعامل خوبی با 
اصناف و واحدهای تولیدی برقرار کند گفت: مرکز ارتباط مردمی 
1526 ایجاد شد تا مؤدیان مالیاتی از این راه به قوانین و اطالعات الزم 
دسترسی داشته باشند.هزارجریبی گفت: سیستم مالیاتی کشور به 
سمت الکترونیکی شدن و برون سپاری رفته و هم اکنون مالیات بخش 

حمل ونقل به وسیله دفاتر پیشخوان دریافت می شود.

130دانش آموز کهگیلویه وبویراحمد در 
کنکور 9۵ رتبه 3رقمی کسب کردند

پرورش  و  آموزش  مدیرکل  امروز-  فرصت  خبرنگار  یاسوج- 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: 130دانش آموز این استان در کنکور 95 
رتبه سه رقمی کسب کردند. هادی زارع پور با اشاره به موفقیت های 
آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی 94-95 افزود: آموزش 
و پرورش دستگاه بزرگی است که هفت معاونت دارد و در هر یک 
از معاونت ها موفقیت های زیادی در سطح ملی کسب کرده است. 
وی اظهارکرد: آموزش وپرورش در ارزیابی استانداری از 174 دستگاه 
استانی و شهرستانی در زمینه تکریم ارباب رجوع و همچنین حجاب 
و عفاف موفق به کسب رتبه اول استان شد. زارع پور تصریح کرد: در 
سامانه سامد و فعالیتهای روابط عمومی نیز در بین همه دستگاه های 
استانی، آموزش و پرورش موفق به کسب رتبه برتر در کهگیلویه و 
بویراحمدشد. وی ابراز داشت:22 مدرسه در زمینه فعالیت های انجمن 
اولیا و مربیان در کشور موفق به کسب رتبه و جایگاه برتر شدند. 
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد بیان کرد: در دومین 
جشنواره نوجوان خوارزمی برای اولین بار استان چهار رتبه دومی و 
2 رتبه سومی کسب کرد. وی عنوان کرد: در حوزه پرورشی موفقیت 
بسیار خوبی برای آموزش و پرورش بدست آمد که در مسابقات قرآن، 

عترت، نماز و نهج البالغه 14 رتبه 10 نفر نیز برگزیده شدند.
زارع پور اضافه کرد: گروه سرود دانش آموزی استان در کشور رتبه 
سوم و رتبه چهارم سرود فرهنگیان کشور را هم به خود اختصاص داد. 

همزمان با هفته دولت؛ 
ایستگاه پمپاژ آب شهرک شیخ شهاب 

الدین اهر به بهره برداری رسید 
به  فالح-  اسد   - تبریز 
مناسبت هفته دولت ازیک باب 
ایستگاه پمپاژ آب شهرک شیخ 
شهاب الدین اهر با اعتبار بالغ 
بر 2532 میلیون ریال با حضور 
استانی  و  محلی  مسئولین 
بهره برداری شد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در مراسم بهره برداری 
از ایستگاه پمپاژ فاضالب شهر اهر، معاون فرماندار منطقه، جانشین 
فرماندهی سپاه و جمعی از مسئولین شهرستانی و خانواده های معظم 
شهداء حضور داشتند.مدیر امور آب و فاضالب منطقه اهر در این 
مراسم گفت: شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با هدف بهره 
مندی مردم و تامین آب شرب سالم و بهداشتی و تامین فشار الزم 
برای قسمت غربی فاز 1 و 2 شهرک شیخ شهاب الدین اهر یک باب 
ایستگاه پمپاژ آب و همچنین خطوط انتقال آب اجرا کرده است.
حائری اضافه کرد: برای اجرای این طرح که شامل یک باب اتاقک، 
احداث 9 حوضچه آجری و بتنی، نصب و تعویض تعداد 13 دستگاه 
شیر فلکه آب از سایز 200 الی 500 میلی متری، نصب تعداد 8 شیر 
تخلیه و شیر هوا، اجرای 400 متر لوله گذاری با لوله پلی اتیلن 110 
می باشد بالغ بر 2532 میلیون ریال هزینه شده است که جمعیتی 

حدود 8500 نفر را تحت پوشش قرار می دهد.

مراسم بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر 
در شرکت گاز مازندران برگزار شد

ساری - خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت هفته دولت و سالروز 
شهادت شهیدان رجایی و باهنر مراسم بزرگداشت یاد وخاطره این 
دو شهید گرانقدر با حضور کارکنان شرکت گاز مازندران در نمازخانه 
حجت   " مازندران،  خبرنگار  گزارش  به  شد.  برگزار  مرکزی  اداره 
االسالم والمسلمین حیدری " نماینده ولی فقیه در دانشگاه علم و 
صنعت بهشهر در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان 
رجایی و باهنر گفت: شهیدان رجایی و باهنر با ارائه سیمایی از دولت 
خدمتگزار و مکتبی الگوی کاری دولتمردان ما شدند. وی در ادامه 
سخنان اظهار داشت: شهید باهنر علم و توانمندیهای خود را برای 
فرهنگ و انتقال آموزه های دینی در اختیار جامعه گذاشت و شهید 
رجایی زحمتکشی بود که در تمام مسیر زندگی خود همانند مجاهدی 
به دنبال رزق حالل در سعی و تالش بود و در خدمت به مردم همتی 
واال داشت. حجه االسالم حیدری خاطر نشان کرد: شهیدان رجایی و 
باهنر خدمتگزاران راستین مردم بودند، آنها می دانستند که کار برای 
خلق خدا و مردم عبادت خداست. نماینده ولی فقیه در دانشگاه علم و 
صنعت بهشهر در ادامه سخنانش شهیدان رجایی و باهنر را دو انسان 
نامدار و برجسته در تاریخ ایران دانست و گفت: در تاریخ همیشه 
از این دو به عنوان مدیران موفق نام برده می شود، در زندگی شهید 
رجایی جز صداقت و طهارت چیز دیگری را مشاهده نمی کنیم که 
این موضوع گره خوردن دین با یک نگاه عمیق سیاسی را به جایگاه 
مرجعیت اثبات می کند. وی ادامه داد: مهمترین ویژگی و نقش شهید 
رجایی دین باوری بر حفظ مبنا و اصول بود. ایشان به این مالک ها 
اعتقاد و به آن باور داشت. کنار این باور و اعتقاد، سیاست با صداقت 
و با زهد گره خورده بود. شهید رجایی در آن دوران سخت و در 
آن حوادث ناگوار با صالبت بر اصول خود ایستادگی کرد. این استاد 
دانشگاه،، شهید باهنر را یک عالم دینی دانست و گفت: ایشان با نگاه 
درست به واقعیت های زمان و رویدادها در آن زندگی می کرد. او اگر در 
حوزه آموزش و پرورش ورود پیدا می کند، بر مبنای یک عالم دینی و 
یک کارشناس آموزش و پرورش در کشور است. گفتنی است کارکنان 
شرکت گاز مازندران در این محفل روحانی با قرائت دعای با فضیلت 
زیارت عاشورا، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای 8 

شهریور ماه سال 60 را گرامی داشتند.
 

ساخت 10۵ کیلومتر راه روستایي در 
هرمزگان طي یک ماهه  اخیر 

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل راه و شهرسازي 
هرمزگان از ساخت 105 کیلومتر راه روستایي در استان هرمزگان 
مي توان  جهادي  روحیه  با  گفت:  و  داد  خبر  اخیر  ماهه  یک  طي 
محرومیت هاي هرمزگان در این زمینه را برطرف کرد. به گزارش 
روابط عمومي اداره کل راه وشهرسازي استان هرمزگان،غالمحسین 
شیري ظهر امروز در یک نشست خبري اظهار کرد: به منظور بهبود 
تابلوهاي جاده اي در سراسر هرمزگان 10 میلیارد تومان  وضعیت 
اعتبار اختصاص یافته است تا مشکالت ناشي از کمبود تابلوها و یا 
نبود آنها در سطح جاده ها رفع شود. وي افزود: در سراسر استان 
هرمزگان بالغ بر 2 هزار و 127 کیلومتر راه روستایي نیاز است که 
تا در یک  تأمین آن آغاز شده و مصمم هستیم  براي  عزم جدي 
حرکت جهادي نسبت به تأمین بخش قابل توجهي از آن با استفاده از 
ظرفیت هاي منطقه اي اقدام کنیم. مدیرکل راه و شهرسازي هرمزگان 
با بیان اینکه براي نخستین بار اجراي طرح هاي راه روستایي بر اساس 
خوشه بندي مشخصي بر حسب تعداد روستاها و جمعیت مناطق 
روستایي تقسیم بندي شده است، خاطرنشان کرد: نسبت مناسبي 
از اعتبارات حوزه راه روستایي را میان شهرستان هاي مختلف استان 
تقسیم کرده ایم تا این روند به طور متوازن در کل هرمزگان پیگیري 
و اجرا شود. شیري ادامه داد: پیگیري براي تکمیل قطعات باقي مانده 
از محور بندرعباس - عسلویه با جدیت ادامه دارد و با تدابیر صورت 
گرفته از سوي وزارت راه و شهرسازي، مطالبات باقي مانده پیمانکاران 
فعال این پروژه در حال پرداخت است و بزودي عملیات اجرایي براي 

ساخت 80 کیلومتر باقي مانده آغاز خواهد شد. 
 

بازدید مهندس بابایی از جهاد کشاورزی 
شهرستان دلیجان

اراک - خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
آقای  سازمان  رییس  دفتر  ریس  بابایی،  مهندس  مرکزی  استان 
محرابی، مدیر امور اراضی سازمان آقای حمیدرضا نریمانی در محل 
دفتر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلیجان حضور یافته و از نزدیک 
با مسائل و مشکالت پرسنل مدیریت جهاد کشاورزی قرار گرفتند. 
ایشان در این بازدید پروژه های تملک دارایی شهرستان دلیجان که در 
کمیته برنامه ریزی شهرستان مصوب شده بود مورد بررسی قرار دادند 
و از نحوه و میزان تصویب اعتبارات مطلع شدند. آقای مهندس بابایی 
و هیئت همراه در پایان بازدید خود، از کلیه واحدها و ادارات مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان بازدید بعمل آورده و از مسائل و مشکالت 
مربوط به پرسنل و بخش کشاورزی شهرستان دلیجان آگاهی یافتند 

و قول مساعدت و همکاری در جهت رفع مشکالت را دادند.

مرحله دوم جوایز برندگان جشنواره 
وفاداری اینترنت آشنای اول استان گیالن 
رشت- مهناز نوبری- در هفته دولت همزمان با برگزاری همایش 
مدیریت ارتباط با مشتری، طی مراسم باشکوهی جوایز 11 نفر از 
برندگان وفاداری اینترنت آشنای اول و 4 نفر از برندگان 500 میلیون 
ریالی طرح رویاهای دست یافتنی همراه اول با حضور اعضاء هیئت 
مدیره،معاونین،مدیران و جمع کثیری از همکاران و روسای ادارات 
مخابرات شهرستانهای تابعه و ستادی، در محل سالن همایش شرکت 

مخابرات استان گیالن اهداءشد.

پیگیری تخصیص بودجه از اعتبارات ملی 
برای مرمت بازار تاریخی اراک

توسعه  راهبردی  جلسه  در  امروز-  فرصت  خبرنگار   - اراک 
گردشگری استان مرکزی که با حضور رییس سازمان میراث فرهنگی 
کشور، استاندار مرکزی، نمایندگان مردم اراک، خنداب و کمیجان در 
مجلس و مدیرکل میراث فرهنگی استان برگزار شد، پیگیری جذب 
اعتبار ملی برای مرمت بازار تاریخی اراک مورد تاکید قرار گرفت. 
مسعود سلطانی فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری کشور در این دیدار اظهار کرد: در سفر رئیس جمهوری 
به استان مرکزی در کنار پیگیری و تالش های مجموعه استان برای 
تخصیص اعتبار برای مرمت بازار تاریخی اراک، این موضوع از سوی 
سازمان میراث فرهنگی کشور نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. 
وی گفت: در این راستا بازاریان نیز باید همکاری و مساعدت الزم 
را داشته باشند، در بسیاری از شهرها از جمله تبریز، مرمت بازار با 

مشارکت بازاریان انجام شده است.

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت هفته دولت از 4 پروژه 
نماینده  فرماندار،  جمعه،  امام  با حضور  شهرضا  شهرستان  در  گازرسانی 
مجلس، جمعی از مسئوالن این شهرستان و مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان بهره برداری گردید. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان، در مراسم بهره برداری از این پروژه ها اظهار داشت: 
در راستای حمایت از صنایع و تولید داخلی و همچنین در جهت صیانت از 
محیط زیست، توسعه گازرسانی در شهرک صنعتی رازی اجرایی شده است. 
مهندس علوی، بیان داشت: این ایستگاه در حال حاضر با ظرفیتی برابر با 50 
هزار متر مکعب در ساعت راه اندازی شده و برای بهره برداری از آن بالغ بر 
15 میلیارد ریال هزینه شده است. وی، همچنین گفت: 40 کیلومتر شبکه 
توزیع گاز مربوط به فاز 3 شهرک رازی با هزینه ای بالغ بر 15 میلیارد ریال، 
احداث پست امداد گازبانی دراین شهرک با هزینه ی 8 میلیارد ریال، افزایش 

ظرفیت ایستگاه تقلیل فشار شمال شهرضا از 16 هزار به 60 هزار متر مکعب 
در ساعت با هزینه ی بالغ بر 12 میلیارد ریال از دیگر پروژه های بهره برداری 
شده به مناسبت هفته دولت در این شهرستان می باشد. مدیرعامل شرکت 
گاز استان اصفهان، در ادامه بیان داشت: تاکنون 103 شهر و یک هزار و 
338 روستا به شبکه گاز استان متصل شده اند که برای تأمین گاز این تعداد 
شهر و روستا بیش از 24 هزار کیلومتر در سطح استان شبکه  گذاری شده 
است. علوی با بیان اینکه ساالنه حدود 20 میلیارد مترمکعب گاز در استان 
اصفهان در بخش های مختلف توزیع می گردد گفت: 46 درصد از گاز استان 
در بخش صنعت، 26 درصد در خانگی، 15 درصد نیروگاه ها، 6 درصد 
پاالیشگاه، 4 درصد بخش تجاری و3 درصد حمل و نقل نیز در نیروگاه ها 
مصرف می شود. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، در پایان با تاکید بر 
مصرف بهینه و ایمن گاز و پرداخت بموقع گاز بهای مصرفی اشاره کرد و 

از مسئوالن منطقه بویژه امام جمعه شهرستان تقاضا کرد که از این مهم 
حمایت نموده و با ایجاد فرهنگ پرداخت گاز بهای مصرفی این شرکت را در 

ادامه خدمات یاری نمایند.

به مناسبت هفته دولت؛

4 پروژه گازرسانی در شهرضا به بهره برداری رسید

ارومیه- پریا جوان- اکبر حسن بگلو مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با اشاره 
این  گفت:  استان  شبکه های  وضعیت  آخرین  به 
شرکت با 2850 روستای برقدار، 14803 کیلومتر 
شبکه  کیلومتر   11660 و  20کیلوولت  شبکه 
به 1158295  رسانی  وظیفه خدمات  ولت،   400
مشترک را بر عهده دارد. مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق آذربایجان غربی ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدای گرانقدرهفته دولت اظهار داشت:  
کاهش  جدید،  متقاضیان  برق  تامین  منظور  به 
تلفات، رفع ضعف ولتاژ و جلوگیری از سرقت برق 

از شبکه، روشنایی معابر، هوشمندسازی چاه های آب 
کشاورزی به منظور احیای آب دریاچه ارومیه، تعداد 
26 پروژه برقرسانی با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد 

ریال در هفته دولت مورد بهره برداری قرار گرفت. 
حسن بگلو در رابطه با موضوع تحول مهندسی و 
حرکت جهادی در جهت کاهش تلفات برق اظهار 
کاهش  جهادی  طرح  شروع  اعالم  از  پس  داشت: 
تلفات وهدف تعیین شده در راستای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، طی نشست های متعدد بررسی های 
و  محیطی  شرایط  به  توجه  با  و  شد  انجام  الزم 
فرهنگ استفاده از انرژی الکتریکی درسطح استان 
و میزان تلفات محاسبه شده در زمان شروع طرح 
ذکر شده  اعظم هدف  بخش  اینکه  به  توجه  با  و 
فاکتورهای  معلول  تلفات(  )کاهش4.8درصدی 

غیرفنی بوده و مضافا اجرای برنامه های کاهش تلفات 
در بخش غیرفنی نسبت به فنی به اعتبارات وهزینه 
کرد کمتری نیاز دارد، لذا عمده تالش شرکت در 
بخش غیرفنی و تست لوازم اندازه گیری، تعویض 
کنتورهای معیوب و جمع آوری برقهای غیرمجاز 
با تالش های شبانه روزی  برنامه ریزی گردید که 
همکاران، تلفات برق از16/8 درصد به 11/7 درصد 
رسیده است. وی با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از 
برق یکی از عوامل افزایش میزان هدررفت برق است 
تصریح کرد: با تقویت اکیپ های جمع آوری برقهای 

غیرمجاز، این پدیده شوم ریشه کن خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی: 
در هفته دولت، ۲۶ پروژه برق رسانی با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- تولید نفت خام در شرکت ملي مناطق 
نفت خیز جنوب در مرز 3 میلیون بشکه در روز تثبیت شده است. مدیرعامل 
شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب در مراسم افتتاح نمایشگاه هفته دولت 
با تشریح دستاوردهاي این شرکت اظهار داشت: دولت یازدهم دستاوردهاي 
متعددي داشته است اما برجسته ترین آن در صنعت نفت و با بازگشت 
خارق العاده به سقف تولید قبل از تحریم ها نمایان شده است. مهندس بیژن 
عالي پور گفت: در این راستا هم در دوره تحریم و هم در پسابرجام بر اساس 
یک برنامه مدون و با لحاظ تمام جوانب، اقداماتي صورت گرفت که توانستیم 
به یک تولید پایدار در کوتاه ترین زمان ممکن دست یابیم که براي اکثر 
کشورهاي تولید کننده نفت مایه شگفتي بود. وي افزود: این شگفتي از آنجا 
حاصل شد که این کشورها به توان داخلي ما و ظرفیت بومي سازي در تدوین 

دانش فني و ساخت تجهیزات پیشرفته مورد نیاز صنعت اشراف نداشتند. 
مهندس عالي پور با اشاره به دیگر اقدامات این شرکت در دولت یازدهم گفت: 
در این مدت بویژه در یک سال گذشته بخش مهمي از پروژه هاي نیمه تمام، 
تکمیل و راه اندازي شده و تعدادي نیز در آستانه راه اندازي است. همچنین 
زمان  در  فرآورشي  واحدهاي  و  تاسیسات  لوله،  خطوط  از  مهمي  بخش 
کاهش هاي تکلیفي تعمیر اساسي، بازسازي و ایمن سازي شده است. الزم 
به ذکر است نمایشگاه هفته دولت با عنوان »دستاوردهاي دولت یازدهم در 
خوزستان« با حضور استاندار، مسئوالن دستگاه هاي اجرایي استان و جمعي 
از نمایندگان مجلس شوراي افتتاح شد. این نمایشگاه هر روز از ساعت 17 
الي 23 در محل نمایشگاه بین المللي خوزستان در اهواز براي بازدید عموم 
دایر است. در غرفه شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب در این نمایشگاه 

دستاوردهاي این شرکت در قالب پوستر، کاتالوگ و فیلم به نمایش گذاشته 
شده و کارشناسان این شرکت پاسخگوي سواالت بازدیدکنندگان هستند.

مهندس عالي پور؛
تولید نفت خام مناطق نفتخیز جنوب در مرز 3 میلیون بشكه است

گرگان- نادر کرمی- مدیر شرکت پخش فرآورده های 
نفتی گلستان، گفت: سال گذشته 180 میلیون لیتر 
سوخت در بخش کشاورزی مصرف شده که رتبه نخست 
مصرف سوخت کشور را در این بخش دارد.»امیر بنی 
کریمی« در نشست خبری، افزود: در سال گذشته یک 
میلیون و 138 هزار لیتر گازوئیل در استان مصرف شده 
که کاهش یک درصدی را نشان می دهد.به گفته وی؛ 

این میزان مصرف گازوئیل در استان برابر با 1/4 درصد 
فرآورده های  پخش  شرکت  است.مدیر  کشور  مصرف 
نفتی گلستان با اعالم اینکه 37/4 درصد سوخت در 
بخش کشاورزی استان مصرف می شود، گفت: بخش 
حمل و نقل 45/5 درصد، نیروگاه 12/8 درصد، صنعت 
3 درصد و سایر 1/3 درصد سوخت را مصرف می کنند.
وی، ادامه داد: بخش کشاورزی بعد از حمل و نقل در 
دارد. قرار  استان  کنندگان سوخت  دوم مصرف  رتبه 

بنی کریمی، مصرف فرآورده ای نفتی استان در سال 
گذشته را یک میلیارد لیتر دانست و گفت: این میزان 
1/4 درصد مصرف کشور است که در مقایسه با سال 

93 کاهش 3 درصدی را نشان می دهد.وی، افزود: در 
5 ماهه نخست امسال 352 میلیون لیتر فرآورده نفتی 
در استان توزیع شده که در مقایسه با سال 94 تغییر 
چندانی نداشته است.به گفته وی؛ میزان مصرف روزانه 
بنزین استان یک میلیون و 352 هزار لیتر و نفت سفید 
80 هزار لیتر است.این مقام مسئول گلستانی، مصرف 
سی ان جی امسال استان را 89 هزار و 500 متر مکعب 
ذکر کرد و گفت: این مقدار در مقایسه با سال گذشته 
که 86 هزار و 500 متر مکعب بود 3/4 درصد افزایش 
داشته است.وی، ادامه داد: میزان مصرف سی ان جی 
استان در سال 94 حدود 207 هزار متر مکعب و در 

سال 93 حدود 217 هزار متر مکعب بود.به گفته وی؛ 
2/7 درصد سی ان جی کشور در استان مصرف می شود 
سازی  ذخیره  لحاظ  به  را  مطلوبی  وضعیت  استان  و 
دارد.مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی گلستان از 
افتتاح 2 پروژه جایگاه سوخت در آینده نزدیک خبر 
داد و گفت: جایگاه سوخت »لوه« با 25 میلیارد ریال 
سرمایه گذاری برای 12 نفر اشتغال زایی ایجاد می کند 
که می تواند از بهترین مجتمع های خدماتی و رفاهی 
کشور شود. وی، افزود: جایگاه سوخت »رازی« در محور 
آزادشهر- مینودشت با 10 میلیارد ریال سرمایه گذاری 

برای 10 نفر اشتغال زایی به همراه دارد.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی گلستان:
گلستان رتبه نخست مصرف سوخت بخش کشاورزی کشور را دارد

و  یاد  گرامیداشت  و  دولت  هفته  با  همزمان  فالح-  ماهان   - تبریز 
خاطره شهیدان رجایی و باهنر از یک حلقه چاه عمیق و یک باب مخزن 
2000 مترمکعبی با هزینه ای بالغ بر 8110 میلیون ریال در شهر تسوج 
بهره برداری شد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در مراسم بهره برداری از 
یک حلقه چاه عمیق و یک باب مخزن 2000 مترمکعبی در تسوج، امام 
جمعه شهرستان شبستر، مسئولین شرکت آب و فاضالب استان و جمعی 
از مسئولین شهرستانی و خانواده های معظم شهداء حضور داشتند.مدیر 
امور آب و فاضالب منطقه شبستر در خصوص بهره برداری از چاه عمیق 
شهر تسوج گفت: بمنظور افزایش ظرفیت تامین آب مصرفی شهروندان، 

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی اقدام به حفر و تجهیز تعداد 
یک حلقه چاه عمیق کرده که با تالش همکاران و با حضور مسئولین وارد 
مدار بهره برداری می شود.تیزمغز، اضافه کرد: عمق چاه 180 متر و میزان 
آبدهی آن 15 لیتر در ثانیه بوده است و برای حفر آن بالغ بر 2810 میلیون 
ریال از محل اعتبارات عمرانی و منابع داخلی شرکت هزینه شده است.
وی در پایان با اشاره به مشخصات مخزن 2000 مترمکعبی تسوج گفت: 
مخزن 2000 مترمکعبی تسوج از نوع بتن آرمه و بصورت پیمانی از سال 
1391 شروع شده و با هزینه ای بالغ بر 5300 میلیون ریال از محل طرح 

ملی اجرا شده است.

روابط  رییس  امروز-  فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
عمومي شرکت پاالیش گازفجرجم گفت: با رایزني هاي 
ضرورت  بر  تاکید  و  باالتر  مقامات  به  گرفته  صورت 
حمایت بیشتر از نشریات محلي، از این به بعد عالوه بر 
اینکه آگهی های مناقصه و مزایده این شرکت از طریق 
نمایندگان نشریات سراسری در استان توزیع می شود 
هم زمان تمامی این آگهی ها در نشریات محلی استان 
نیز منتشر می شود. نعمت اهلل جمالي با اشاره به تنوع 
نامه هاي محلي و دو روزنامه در استان  و تکثرهفته 
بوشهرافزود: شرکت پاالیش گازفجرجم نیز در راستاي 
حمایت از این نشریات اقدام به توزیع هم زمان آگهي 

هاي مناقصه و انتشار در نشریات محلي خواهد کرد. 
وي افزود:مسائل مالی همواره یکي ازمهمترین مشکل 
رسانه های استان بوشهربوده است و امیدواریم با این 
از  بخشي  نمودن  برطرف  راستاي  در  مهم  کار،گامي 
شرکت  عمومي  روابط  رییس  برداریم.  آنها  مشکالت 
کنون  تا  چه  اگر  داشت:  اظهار  گازفجرجم  پاالیش 
بسیاری از آگهی های این شرکت پس از مجوز از وزارت 
نفت به نمایندگي هاي روزنامه هاي سراسري در استان 
بوشهر داده مي شد اما در عین حال ما به شکل دیگري 
از برخي نشریات مکتوب نیز حمایت کردیم. وي ادامه 
داد: در حال حاضر این شرکت از برخي نشریات محلي 

استان بوشهر اشتراک دارد و روزانه همکاران ما شاهد 
توزیع آنها در سطح ادارات هستند. جمالي با اشاره به 
ظرفیت باالي خبري وکار رسانه اي در استان بوشهر 

این استان 22 هفته نامه، 2 روزنامه،  تصریح کرد: در 
و تعداد زیادي سایت خبری فعالیت دارند که نیازمند 
دولتي  سازمان هاي  سوي  از  بیشتري  حمایت هاي 
هستند. وي گفت: اگرچه صنعت نفت می تواند حامی 
مهمی برای رسانه های استان باشد ولی نفت تابع قانون 
و دستورالعمل خود است و نیاز است که همه دستگا ه ها 
از رسانه هاي استان حمایت کنند. رییس روابط عمومي 
شرکت پاالیش گازفجرجم ابراز امیدواري کرد با شروع 
استان صورت  از نشریات  این مهم وحمایت هایي که 
مي گیرد بتوانیم فصل جدیدي از تعامل و همگرایي را 

با بدنه رسانه اي استان برقرار نماییم. 

مدیرعامل  و  هیأت  رئیس  لطفی  کاظم  شامخی-  سارا  رشت- 
شرکت آبفای گیالن در مراسم افتتاح ساختمان اداری آبفای لنگرود 
ثانیه و در مجموع  لیتر در  اظهار داشت: طی دو سال آتی 3000 
6 میلیون لیتر در سال به ظرفیت تولید آب گیالن افزوده خواهد 
شد. بزرگترین تصفیه خانه آب گیالن در منطقه سنگر با پیشرفت 
فیزیکی 35 درصدی در دست احداث است که با بهره برداری از آن 
70درصد آب شرب مورد نیاز استان تأمین خواهد شد. طی 3 ماه 
آینده تصفیه خانه لنگرود به مناقصه گذاشته می شود افزود: پس از آن 
عملیات اجرایی شروع خواهد شد که شهرستان های رودسر، سیاهکل، 
فومن، تالش، آستارا، صومعه سرا و بخشی از رشت و انزلی نیز از آن 
بهره مند خواهند شد. وی هزینه اجرای این پروژه را بالغ بر 600 
میلیارد تومان برآورد نمود و گفت: پروژه هایی به مبلغ 168 میلیارد 
تومان از طریق فاینانس و مشارکت سرمایه گذار در سطح استان 

اجرا می شود که حاکی از نگاه دولت یازدهم به استان گیالن و نگاه 
فقرزدایی آن است. در دهه فجر سال جاری پروژه آبرسانی به شهر 
اطاقور به بهره برداری می رسد و بخشی از طرح فاضالب شهر لنگرود 
نیز تا سال 1398 اجرا خواهد شد. سیدضیاء علوی مدیر امور آبفای 
لنگرود نیز با اشاره به احداث ساختمان اداری آبفاي لنگرود به مساحت 
1040 مترمربع افزود: این پروژه با هزینه ای بالغ بر 14 میلیارد ریال 
همزمان با هفته دولت به بهره برداری رسید و اصالح خطوط انتقال آب، 
اصالح، بازسازی و توسعه شبکه با هزینه کرد 17700 میلیون ریال از 
دیگر پروژه های این امور می باشد. مهندس جوادپور فرماندار لنگرود 
نیز با تأکید بر اینکه طی دو سال گذشته مردم شهرهای کومله و اطاقور 
و همچنین بخش هایی از شهر لنگرود دغدغه آب شرب داشتند افزود: 
باعث خرسندی است که در ماه های اخیر مشکل آب شرب شهرهای 
یاد شده به بخشهایی از لنگرود مرتفع شد. وی با اشاره به کمبود آب 

140 لیتر در ثانیه در استان گیالن ابراز امیدواری کرد که با احداث چاه 
فلمن در حاشیه سنگر، سفیدرود و همچنین سد شهر بیجار مشکل 
کمبود آب در استان حل شود. فرماندار لنگرود در ادامه به فرسودگی 
30درصد از شبکه توزیع آب این شهرستان اشاره کرد و گفت: با توجه 
به قدمت شبکه توزیع آب شهرستان لنگرود، اصالح و بازسازی آن در 
کیفیت آب تأثیر بسزایی خواهد داشت. حجت االسالم صدیق امام 
جمعه شهرستان لنگرود از دیگر سخنرانان این مراسم بود که ضمن 
تقدیر و تشکر از مجموعه آبفای گیالن اظهار داشت: شرکت آب و 
فاضالب یکی از شرکتها و ادارات دولتی است که به دلیل حساس بودن 
فعالیت آن و مراجعات مردمی، مدیران این مجموعه دغدغه بیشتری 
در حوزه فعالیتشان دارند. وی با تأکید بر اهمیت صرفه جویی با توجه 
به آموزه های دینی و دعوت مردم به مدیریت مصرف خواستار اصالح و 

بازسازی شبکه توزیع آب شهر لنگرود شد.

به مناسبت هفته دولت؛ 
یک حلقه چاه عمیق و مخزن ۲۰۰۰ مترمكعبی در تسوج به بهره برداری رسید 

ساماندهي انتشار آگهي هاي شرکت پاالیش گاز فجر جم در نشریات استان بوشهر 

سال 9۶ حدود 3۰۰ لیتر در ثانیه آب به شبكه توزیع آب شهرهای شرق گیالن افزوده می شود

تبریز - اسد فالح- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی در پنجمین روز هفته دولت عملکرد 
در  ما  خبرنگار  گزارش  کرد.به  تشریح  را  شرکت  این 
تبریز، مهندس علیرضا ایمانلو اظهار داشت: این شرکت 
در حال حاضر برای جمعیت 2 میلیون و 927 هزار در 
59 شهر استان با یک میلیون و 122 هزار فقره انشعاب 
آب ارائه خدمات می دهد.وی با بیان اینکه 100 درصد 
جمعیت شهری تحت پوشش آب شهری قرار دارد، افزود: 
حجم مخازن درمدار بیش از 913 هزار مترمکعب، تعداد 
آزمایشگاه های آب 34 واحد، تعداد تصفیه   خانه های آب 
در مدار 9 واحد و طول شبکه اصلی توزیع آب 8 هزار 
و 884 کیلومتر می باشد.وی اضافه کرد: شرکت آب و 
از 720  بیش  اخیر  سال  طول 3  در  استان  فاضالب 
کیلومتر اصالح و توسعه شبکه آب در سطح شهرهای 
استان اجرا نموده و در همین مدت بیش از 80 کیلومتر 
خطوط انتقال آب اجرا کرده و تعداد 47 حلقه چاه حف رو 
54 حلقه چاه را نیز تجهیز کرده است.مهندس ایمانلو 
به تعداد انشعابات واگذار شده آب در 3 سال اخیر اشاره 

کرد و افزود: در طول 3 سال گذشته بیش از 157250 
فقره انشعاب آب به مشترکین واگذار شده و بیش از 
72500 فقره کنتور معیوب مشترکین نیز تعویض شده 
است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در تشریح 
فعالیت ها وپروژه های قابل افتتاح در هفته دولت امسال 

گفت: در هفته دولت از چندین پروژه آبرسانی و فاضالب 
در شهرهای استان بهره برداری شده و یا خواهد شد.وی 
افزود: پروژه آبرسانی مخزن 2000 مترمکعبی تسوج، چاه 
جدیداالحداث تسوج، ایستگاه پمپاژ فاضالب و شبکه 
جمع آوری فاضالب شهرک فرهنگیان بناب، ساختمان 

اداری بناب، ساختمان بهره برداری شهر صوفیان، ایستگاه 
پمپاژ آب شهرک شیخ شهاب الدین شهرستان اهر، چاه 
فاضالب  آوری  جمع  شبکه  پروژه های  ملکان،  عمیق 
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، بهسازی ایستگاه پمپاژ 
شماره یک مهرانه رود تبریز، دیوارکشی و بهسازی مخزن 
یوسف آباد تبریز و افتتاح تصفیه خانه آب بخشایش 
از جمله پروژه هایی است که در هفته دولت امسال به 
بهره برداری رسیده و یا در طول هفته دولت به بهره برداری 
می رسند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی در پایان با اشاره به نحوه استحصال و سختی های 
فراروی در تامین و توزیع آب برای شهروندان گفت: هم 
اینک آب مورد نیاز کالن شهر تبریز و تعدادی از شهرهای 
واقع در مسیر به صورت فرااستانی و با صرف هزینه و 
لذا الزم است مشترکین و  تامین می شود  انرژی زیاد 
همشهریان عزیز نهایت دقت و صرفه جویی را در استفاده 

صحیح آب مدنظر داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی: 

در دولت تدبیر و امید بیش از 720 کیلومتر اصالح و توسعه شبکه آب در استان اجرا شده است 
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