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معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه گاهی اصول قانون نگاری 
در تهیه لوایح و طرح رعایت نمی ش��ود، گفت: روند تهیه الیحه و طرح 
با انجام فعالیت مش��ترک با مجلس در بح��ث تنقیح قوانین، مبتنی بر 

مبانی حقوقی می شود. 
حجت االس��ام و المس��لمین مجید انصاری در گفت و گ��و با ایرنا، 
افزود: در فعالیت مش��ترک دولت با مجل��س در بحث تنقیح قوانین به 
دنبال تهیه دستورالعمل های یکسانی هستیم که با یکسان سازی و اباغ 
آن له دس��تگاه ها، تهیه الیحه و طرح مبتنی بر مبانی حقوقی را شاهد 

خواهیم بود. 
مع��اون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه لوایح تقدیمی به دولت از 
س��وی وزارتخانه ها گاهی ایراد حقوقی دارند، اظه��ار کرد: فرایند تهیه 

لوایح و طرح های قانونی در کشور اخاالت و ایراداتی داشته و دارد. 
وی ادامه داد: این ایرادات هم درباره طرح هایی که نمایندگان مطرح 

می کنند و هم لوایحی که از سوی دولت ارائه می شود، مصداق دارد. 

انصاری درب��اره لوایح تقدیمی دولت خاطرنش��ان ک��رد: البته لوایح 
تقدیمی دولت به دلیل انجام نیازس��نجی در بخش مربوطه از پشتوانه 

کارشناسی بیشتری برخوردار است. 
ب��ه گفته وی، لوایحی ک��ه از دولت به مجلس می رود، ابتدا در بخش 
مربوطه نیازس��نجی و سپس پیش نویس تهیه می شود؛ این پیش نویس 
در کمیسیون های متعدد دولت مورد بررسی قرار گرفته و بعد از بررسی 

در این کمیسیون ها به دولت و در نهایت به مجلس می رود. 
وی اضافه کرد: گاهی در نیازس��نجی اش��تباهاتی صورت می گیرد و 
احیانا نیازی به تصویب قانون نیست و با تصویب یک آیین نامه، موضوع 

قابل حل است. 
انصاری تصریح کرد: منتظر هستیم سیاست های کلی قانونگذاری که 
در مجمع تش��خیص مصلحت نظام تصویب ش��د، از سوی رهبر معظم 
انقاب اباغ ش��ود؛ زیرا در آن سیاس��ت ها، پیش بینی های خوبی برای 

استانداردهای قانونگذاری تعیین شده است. 

وی افزود: ش��اخص ها و اصولی در این اس��تانداردها ذکر ش��ده است 
که آن ش��اخص ها و اصول را در سلس��له دس��تورالعمل های روشن به 
همراه فرمت ها و چک لیس��ت هایی تهیه می کنیم تا طی آن مراحل هر 
قان��ون و مقرره ای و همین طور آیین نامه داخلی دولت، قابلیت تصویب 

نداشته باشد. 
انص��اری گفت: این یعنی اگر در دولت الیحه ای بود، معاونت حقوقی 
یا خود دفتر دولت، پیش نویس های دریافتی از دس��تگاه ها را بررس��ی 

می کند تا اگر نقصی دارد، برطرف و الیحه تکمیل شود. 
مع��اون حقوقی رئیس جمهوری اف��زود: در مجلس نیز اداره قوانین و 
معاون تقنینی مجلس بررس��ی کند تا طرح های وارده از مجلس بدون 

شاخص های قانونگذاری، برگردانده شود. 
انصاری ابراز امیدواری کرد که با انجام این اقدامات ش��اهد استحکام 
بیش��تر و استفاده بهتر در وضع قوانین باش��یم و نقص های گفته شده 

برطرف شود. 
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معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی 
گفت: زیرس��اخت های الزم برای جذب و 
پذیرش گردش��گران داخل��ی و خارجی 
ب��رای تبری��ز 2018 می��ادی در حال 
آماده س��ازی است.به گزارش خبرنگار ما 

در تبریز، محمدصادق پورمهدی با اش��اره به برنامه توسعه استان 
در بخش گردش��گری گفت: ب��ا توجه به انتخاب ش��هر تبریز به 
عنوان پایتخت گردش��گری در س��ال 2018 میادی برنامه های 
متنوعی ب��رای ایجاد زیرس��اخت های جذب گردش��گر همچون 
محل ه��ای اقامت��ی در نظر گرفته ش��ده اس��ت.وی ادامه داد: بر 
اس��اس هدف گذاری که برای تبریز 2018 انجام شده بیش از 2 
میلیون گردشگر خارجی از این استان دیدن خواهند کرد، از این 
روز باید زیرساخت های آن در استان تامین شود.پورمهدی اظهار 
کرد: در حال حاضر برای آماده ش��دن برای سال 2018 میادی 
15 هتل پنج، چهار و س��ه س��تاره در اس��تان در حال س��اخت 
اس��ت.وی ادامه داد: تبریز در کنار ریش��ه کهن تاریخی خود آثار 
تاریخ��ی مختلفی دارد و موزه های مختلف موجود در این ش��هر 

موجب ش��ده تبریز به ش��هر موزه های کش��ور تبدیل شود.

ب��ا همکاری معاونت نظارت ب��ر بهره برداری 
ش��رکت، آزمایش��گاه میکروب��ی ام��ور آب 
و فاض��اب روس��تایی شهرس��تان مراغ��ه 
افتت��اح و م��ورد بهره برداری ق��رار گرفت.

به گ��زارش خبرن��گار م��ا در تبری��ز، مدیر 
آب و فاضاب روس��تایی مراغ��ه از بهره برداری آزمایش��گاه میکروبی 
این شهرس��تان خبر داد و گفت: با راه اندازی این آزمایش��گاه تمامی 
آزمایش��ات میکروبی شهرس��تانهای مراغه، ملکان، بناب و عجب شیر 
در این مرکز انجام خواهد ش��د.مهندس بذرافشان، هدف از راه اندازی 
ای��ن آزمایش��گاه را افزای��ش نظارت ب��ر کیفیت آب ش��رب مناطق 
روس��تایی و صرفه جوی��ی در وقت عنوان کرد و اظهار داش��ت: پیش 
از این، آزمایش های آب ش��رب این شهرس��تانها در استان انجام می 
گرفت که مش��کاتی را به همراه داش��ت.مدیر آبفار شهرستان مراغه 
افزود: با دس��تگاهها و تجهیزات پیش��رفته و کارشناسان توانمند این 
شهرستان، آب ش��رب مصرفی تمامی روس��تاهای شهرستان مراغه، 
ملکان، بناب و عجب ش��یر به صورت روزانه پایش شده و سامت آنها 

از نظر میکروبی در این آزمایش��گاه مورد بررسی قرار می گیرند.

بهره برداری از آزمایشگاه 
میکروبی آب و فاضالب روستایی 

شهرستان مراغه

15 هتل پنج، چهار و سه ستاره 
در آذربایجان شرقی در حال 

ساخت است

معاون رئیس جمهوری: 
روند تهیه الیحه و طرح مبتنی بر مبانی حقوقی می شود
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اخبار
معاون فنی و عمرانی شهردار اراک:

جاده دسترسی به پارک شهید رجایی 
اراک به زودی افتتاح می شود

اراک - خبرنگار فرصت امروز- به نقل از روابط عمومی شهرداری 
اراک، محمد خسروی اظهار داشت: جاده دسترسی به پارک شهید 
رجایی احداث شده و به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد. وی 
تصریح کرد: از آنجا که راه دسترسی قبلی پارک شهید رجایی از 
جاده فراهان و در نهایت از جلوی ندامتگاه مرکزی اراک بود، باعث 
ایجاد حادثه و تصادف در جاده فراهان برای همشهریان می شد، در 
ضمن شلوغی و تردد افراد متفرقه از مقابل زندان اراک نیز مشکالتی 
را برای مسؤوالن زندان به وجود می آورد که با احداث این جاده عالوه 
بر ایجاد یک راه امن و اختصاص برای پارک، باعث کمتر شدن مسیر 
و پایین آمدن خطر تصادف و مزاحمت برای زندان و منجر به استفاده 
بیشتر مردم و استقبال خانواده ها در خصوص استفاده از پارک شهید 
رجایی شده است. معاون فنی و عمرانی شهردار اراک با اشاره به 
اینکه عملیات احداث این جاده از اسفند ماه 94 آغاز شده است، 
اظهار داشت: طول تقریبی این جاده یک هزار و 600 متر و عرض 
آن 8 متر است. خسروی افزود: اقدامات صورت گرفته در این پروژه 
و 200  هزار  تسطیح 13  متر مکعب،  و 960  هزار  خاک برداری 3 
متر مربع، مخلوط ریزی 2 هزار و 640 متر مکعب، اجرای بیس یک 

هزار و 320 متر مکعب و اجرای آسفالت 3 هزار و 920 تن است.

قائم مقام کمیته امداد استان گلستان مطرح کرد
۱۶0 نفر از فرزندان »ایتام« و »محسنین« 
گلستانی با کمک خیران به مشهد مقدس 

اعزام شده اند
گرگان - خبرنگار فرصت امروز- کمیته امداد در تالش است با 
بهره  گیری از ظرفیت های خیران و نیکوکاران، زمینه اعزام مددجویانی 
را که تاکنون به حرم امام رضا)ع( مشرف نشده اند فراهم سازد.امسال، 
2۵0 مددجو و ایتام از محل کمک های خیران و اعتبارات دولتی به 
سفرهای زیارتی اعزام شده اند.به گزارش سایت خبری کمیته امداد؛ 
اسکندر اسکندری، قائم مقام کمیته امداد استان گلستان با بیان اینکه 
160 نفر از ایتام گلستان با هزینه 400 میلیون ریالی در دو مرحله به 
سفر معنوی مشهد مقدس اعزام شده اند، اظهار کرد: هزینه این سفر 
معنوی با کمک خیران طرح اکرام تامین شده است.اسکندری هدف 
از اعزام مددجویان و ایتام به مشهد مقدس و عتبات عالیات را تقویت 
روحیه معنوی خانواده های تحت پوشش این نهاد و ترویج فرهنگ 
ناب ارتباط با اهل بیت)ع( دانست و گفت: کمیته امداد در تالش 
است با بهره  گیری از ظرفیت های خیران و نیکوکاران، زمینه اعزام 
مددجویانی را که تاکنون به حرم امام رضا)ع( مشرف نشده اند فراهم 
سازد. وی با اشاره به اجرای برنامه های متنوع مذهبی و فرهنگی در 
اردوهای زیارتی کمیته امداد، عنوان کرد: این برنامه ها به منظور 
تقویت هرچه بیشتر باورهای دینی و ارزش های مذهبی و اعتقادی 
استان  امداد  کمیته  مقام  می شوند.قائم  اجرا  حمایت  تحت  ایتام 
گلستان با بیان اینکه سال گذشته یک هزار و ۵۵6 نفر از مددجویان 
تحت حمایت کمیته گلستان به اردوی زیارتی مشهد مقدس اعزام 
شده اند، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۷19 نفر 
از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد به اردوی مشهد مقدس و 
84 نفر به کربالی معلی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال از محل 

کمک های امدادی و خیران اعزام شده اند.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود:

مردم شایسته بهترین خدمت هستند
شــاهــرود - حـسـین 
سید  سرهنگ   - بابامحمدی 
مجتبی اشرفی فرمانده انتظامی 
جمع  در  شاهرود  شهرستان 
شورای  اعضای  و  کارکنان 
 12 کالنتری  پلیس  معتمد 

بسیج، مردم را شایسته ارائه بهترین خدمات از سوی پلیس دانست. 
وی در آیین تودیع و معارفه ریاست کالنتری 12 بسیج ضمن قدردانی 
از تالش همه کسانی که در راستای تأمین امنیت و رفاه جامعه گام 
وراهنمای  فکری  بازوی  را  پلیس  معتمد  شورای  اعضای  برمیدارند 
پلیس در شناسایی معضالت و آسیبهای منطقه ای خواند سرهنگ 
اشرفی با بیان این مطلب که ما باید بهترین خدمات را به مردم ارائه 
نماییم گفت:الزمه خدمت رسانی مطلوب، شناخت آسیبها و نواقص و 
تالش برای رفع آنهاست و پلیس به تنهایی نمیتواند تمام مشکالت 
را احصا نماید این مقام آگاه ،شورای معتمد پلیس را یکی از ارکان 
اصلی و بازوی توانمند پلیس در محالت مختلف شهر خواند و افزود: 
افراد این شورا، افرادی توانمند،کارآزموده ودانا هستند که خوشبختانه 
توانسته اندبعنوان زبان گویای مردم در هر محله مسائل و مشکالت را 
به مامنعکس نموده و با همفکری و بیان راهکارهایی سودمند یاریگری 
ریشه کن  و  نمودن مشکالت، معضالت  برطرف  در  وتوانمند  مفید 
کردن عوامل بزهکاری در محالت باشند. سرهنگ سید مجتبی اشرفی 
اقدامات اجتماعی و فرهنگی را یکی از موثر ترین راهکارها در کاهش 
آسیبهای اجتماعی برشمرد و افزود: حضور کارشناسان نیروی انتظامی 
در مساجد،مدارس،ادارات ،اصناف ،پایگاه های بسیج و نقاط متعدد دیگر 
موجب ارتقای فرهنگ خود مراقبتی و پیشگیری از جرم در سطح 
شهرستان شده و اکنون شاهد امنیت و احساس امنیتی پایدار و مطلوب 
در سطح شهرستان هستیم. این مسئول انتظامی افزود: در نقطه مقابل 
اقدامات اجتماعی با افرادی که مخل امنیت اجتماعی هستند و آرامش 
مردم را سلب میکنند چون مشتی آهنین برخورد نموده و در این زمینه 

با احدی مسامحه نخواهیم داشت.

انتصاب مدیر عامل و نایب رئیس هیات 
مدیره شرکت گاز استان ایالم

از سوی مهندس  ایالم - خبرنگار فرصت امروز- طی حکمی 
مومنی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ، آقای عباس شمس 
الهی بعنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت گاز استان 
ایالم منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم: 
آقای عباس شمس الهی دارای 20 سال سابقه خدمت در شرکت گاز 
می باشد. وی خدمت در معاونت بهره برداری ، معاونت امور مهندسی ، 
رئیس امور حقوقی ، رئیس امور اداری ، رئیس روابط عمومی ، رئیس 
گاز ناحیه ایالم ، عضو و دبیر هیات مدیره و سرپرست امور پژوهش را 
در کارنامه خود دارد. پیش از این روح اله نوریان به مدت بیش از شش 
سال بعنوان مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم مشغول انجام وظیفه 
بود که منشأ خدمات بسیار در راه توسعه استان بودند که اخیراً بعنوان 
مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان منصوب شده است. مهندس 
شمس الهی در سال 13۷6 در صنعت نفت استخدام و مشغول بکار 
شده اند. ایشان هم اکنون در سمت مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم 
مشغول انجام وظیفه می باشند. همچنین وی دارای مدرک تحصیلی 

کارشناسی ارشد در رشته مکانیک می باشد. 
 

آیین بزرگداشت شهید مفتح و وحدت 
حوزه و دانشگاه

در  مفتح  محمد مهدی  امروز-  فرصت  خبرنگار  تویسرکان- 
نخستین همایش منطقه ای وحدت حوزه و دانشگاه و شخصیت شناسی 
شهید آیت اهلل محمد مفتح با اشاره به سخن امام)ره( با مضمون اینکه، 
روز مفتح »رحم اهلل علیه« را تجلیل کنید، اظهار کرد: شهید مفتح 
سمبل وحدت حوزه و دانشگاه بود و شهادت ایشان نیز به شکلی این 
آرمان را تثبیت کرد. وی با اشاره به اینکه شهید مفتح به خاطر آرمانش 
یعنی وحدت حوزه و دانشگاه مورد حمله قرار گرفت، بیان کرد: این 
آرمان از ارزشمند ترین و مهمترین آرمان هایی است که امام )ره( و 
رهبر معظم انقالب بر آن تأکید داشتند. مفتح از این فرموده امام راحل 
که ائتالف وحدت حوزه و دانشگاه یعنی ائتالف همه ملت یاد کرد و 
گفت: وحدت موجب پیروزی و استمرار انقالب خواهد شد، تصریح 
کرد: وحدت بین فارغ التحصیالن حوزه و دانشگاه، می تواند جامعه را 
به درستی به سمت اهداف و آرمان های انقالب حرکت دهد. نماینده 
مردم تویسرکان همت شهرستان را در راستای همایش وحدت حوزه 
و دانشگاه با محوریت شخصیت شناسی شهید آیت اهلل مفتح در قالب 
تحقیق و پژوهش با هدف ارائه راهکار های علمی بسیار ارزشمند خواند 
و گفت: یکی از مهمترین مسیرها برای تداوم انقالب که امام راحل و 
رهبر معظم انقالب بر آن تأکید دارند، شناخت وحدت حوزه و دانشگاه 
و راهکارهای تحقق آن است. ایشان تأکید کرد: ان شاء اهلل در سال های 
آینده این همایش گسترده تر شود که به طور قطع برای جامعه ما این 

مهم خیر و برکات زیادی خواد داشت.

تبریز - ماهان فالح- با همکاری معاونت نظارت بر بهره برداری 
شرکت، آزمایشگاه میکروبی امور آب و فاضالب روستایی شهرستان 
مراغه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، مدیر آب و فاضالب روستایی مراغه از بهره برداری آزمایشگاه 
میکروبی این شهرستان خبر داد و گفت: با راه اندازی این آزمایشگاه 
تمامی آزمایشات میکروبی شهرستانهای مراغه، ملکان، بناب و عجب 
از  هدف  بذرافشان،  شد.مهندس  خواهد  انجام  مرکز  این  در  شیر 
راه اندازی این آزمایشگاه را افزایش نظارت بر کیفیت آب شرب مناطق 
روستایی و صرفه جویی در وقت عنوان کرد و اظهار داشت: پیش از 
این، آزمایش های آب شرب این شهرستانها در استان انجام می گرفت 
که مشکالتی را به همراه داشت.مدیر آبفار شهرستان مراغه افزود: با 
دستگاهها و تجهیزات پیشرفته و کارشناسان توانمند این شهرستان، 
آب شرب مصرفی تمامی روستاهای شهرستان مراغه، ملکان، بناب و 

عجب شیر به صورت روزانه پایش شده و سالمت آنها از نظر میکروبی 
در این آزمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرند.

تبریز - اسد فالح- معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: 
زیرساخت های الزم برای جذب و پذیرش گردشگران داخلی و خارجی 
گزارش  است.به  سازی  آماده  حال  در  میالدی  تبریز 2018  برای 
خبرنگار ما در تبریز، محمدصادق پورمهدی با اشاره به برنامه توسعه 
استان در بخش گردشگری گفت: با توجه به انتخاب شهر تبریز به 
عنوان پایتخت گردشگری در سال 2018 میالدی برنامه های متنوعی 
برای ایجاد زیرساخت های جذب گردشگر همچون محل های اقامتی 
در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: بر اساس هدف گذاری ای که 
برای تبریز 2018 انجام شده بیش از 2 میلیون گردشگر خارجی از این 
استان دیدن خواهند کرد، از این رو باید زیرساخت های آن در استان 
تامین شود.پورمهدی اظهار کرد: در حال حاضر برای آماده شدن برای 
سال 2018 میالدی 1۵ هتل پنج، چهار و سه ستاره در استان در حال 
ساخت است.وی ادامه داد: تبریز در کنار ریشه کهن تاریخی خود آثار 

تاریخی مختلفی دارد و موزه های مختلف موجود در این شهر موجب 
شده تبریز به شهر موزه های کشور تبدیل شود.

با همکاری معاونت نظارت بر بهره برداری شرکت، آزمایشگاه میکروبی امور آب و فاضالب روستایی مراغه

بهره برداری از آزمایشگاه میکروبی آب و فاضالب 
روستایی شهرستان مراغه

معاون عمرانی استاندار:

15 هتل پنج، چهار و سه ستاره در آذربایجان شرقی 
در حال ساخت است

در آستانه سی و هفتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی حفاری ایران اعالم شد

جلوگیری از خروج 16 میلیارد دالر ارز در حفاری 4 هزار و 178 حلقه چاه های نفت و گاز در کشور

مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران:

تبدیل 180 کیلومتر از راه های مازندران به بزرگراه

کلنگ زنی دو پروژه عمرانی در بندر بوشهر

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل:

گنجینه های فرهنگی و تاریخی امامزاده محمد هالل بن علی)ع( به نمایش گذاشته می شود

استاندار هرمزگان: 

استان هرمزگان در مسیر حمایت از طرح  های سرمایه  گذاری صنعتی توانسته است با واگذاری تسهیالت مورد نظر، حمایت از اشتغال بیش از هزار نفر را محقق کند

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت 
ملی حفاری ایران از جلوگیری از حدود 16 میلیارد 
حلقه  و 1۷8  هزار   4 حفاری  عملیات  در  ارز  دالر 
چاه های نفت و گاز از سوی این شرکت از بدو تاسیس 
آستانه  در  بهمنی  داد. مهندس حیدر  تاکنون خبر 
سی و هفتمین سالگرد تاسیس این شرکت در نشست 
با خبرنگاران صدا و سیما، خبرگزاری ها، پایگاه های 
اطالع رسانی و مطبوعات در استان خوزستان، اظهار 
کرد: این رقم با در نظر گرفتن صرف 3۵ درصد مجموع 
هزینه های تقریبی حفر هر حلقه چاه در بخش حفاری 
اساسی  نقش  به  اشاره  با  وی  است.  شده  محاسبه 
عملیات حفاری در نگهداشت و افزایش تولید نفت و 
گاز ، افزود: شرکت ملی حفاری ایران هم اکنون بیش 
از 60 درصد بازار داخلی در بخش حفاری در مناطق 
نفتخیز خشکی و 2۵ درصد در بخش دریایی کشور را 
برعهده دارد و این در حالی است که تا پیش از ورود 
شرکت های بخش خصوصی، صد در صد حفاری در 
بخش خشکی با کاربست دکل های این شرکت صورت 
سال  در 3۷  این شرکت  گفت:  بهمنی  گرفت.  می 
فعالیت خود که با بکارگیری 6 دستگاه حفاری کلید 
خورد و در خالل بیش از سه دهه به ۷۵ دکل افزایش 

یافته است افزون بر 8 میلیون و 836 هزار متر حفاری 
و 1۵1 هزار مورد عملیات تخصصی را در کارنامه خود 
دارد که با مدیریت، تخصص و دانش ایرانی محقق 
شده است. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران ارائه 
خدمات تخصصی حفاری را از اساسی ترین بخش های 
تکمیل چاه های نفت و گاز عنوان و وجه تمایز شرکت 
ملی حفاری با دیگر شرکت ها را توانایی ارائه 2۷ نوع 

خدمات فنی به موازات عملیات حفاری در بخش های 
خشکی و دریایی و در سازندهای مختلف برشمرد.  وی 
رشد و بالندگی صنعت حفاری در کشور را مرهون 
تالش و ایثارگری های کارکنان سختکوش این شرکت 
دانست و اظهار کرد: صنعت حفاری هم اینک از لحاظ 
تخصصی در کشور کامال بومی شده و این در حالی 
است که تا قبل از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 

از صفر تا صد توسط شرکت های خارجی مدیریت و 
مهندسی می شد.  بهمنی با بیان اینکه این شرکت 
بویر  و  کهگیلویه  خوزستان،  استان های  گستره  در 
خراسان  هرمزگان،  بوشهر  کرمانشاه،  ایالم،  احمد، 
فعالیت های  اردبیل  قم،  گلستان،  فارس،  رضوی، 
عملیاتی داشته است، افزود: حضور در ترکمنستان، 
از فعالیت های  لیبی، دریای شمال و کویت بخشی 
برون مرزی شرکت ملی حفاری می باشد.  مدیرعامل 
شرکت ملی حفاری ایران از گردش مته حفاری به 
پشتیبانی کاالی ایرانی در دوران محدودیت های ایجاد 
شده اشاره کرد و گفت: سازندگان و تولید کنندگان 
داخلی امروز به مرزی از توانمندی دست یافته اند که 
عالوه بر توفیق در ساخت قطعات و تجهیزات، تعداد 
مدار  در  و  ساخته  کشور  در  را  حفاری  دکل  شش 
عملیات قرار داده اند. وی خاطرنشان کرد: این شرکت 
افقی و  ارائه کننده حفاری  ایرانی  نخستین شرکت 
جهت دار، خدمات حفاری فرو تعادلی، اجرا کننده 
پروژه های کلید در دست )EPDS(، حامی ساخت 
داخل و ارائه دهنده خدمات مربوط به کنترل فوران 
چاه است. بهمنی ادامه داد: ملی حفاری با برخورداری 
حاضر،  زمان  در  کارآمد  نیروی  هزار  بر 16  بالغ  از 

رویکرد خود در دهه اول فعالیت خود بر محور تاسیس 
و راه اندازی، دهه دوم تثبیت، دهه سوم پروژه محوری 
جهت ورود به بازار رقابت و دهه چهارم را بر مبنای 
دانش محوری و نگاه بنگاه داری اقتصادی معطوف و 
به اجرا گذاشته است. مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران در بیان مسئولیت های اجتماعی شرکت به ایجاد 
فرصت های شغلی برای ۵0 هزار نفر به صورت مستقیم 
و غیر مستقیم اشاره که در نتیجه تمرکز روی محور 
ساخت داخل و بومی سازی قطعات و تجهیزات در 
تعامل با سازندگان و صنعتگران داخلی بویژه در استان 

خوزستان حاصل شده است. 
از  محیطی  زیست  الزامات  رعایت  در خصوص  وی 
سوی این شرکت توضیح داد: در این ارتباط برنامه ها 
و پروژه های متعددی در بخش های پژوهشی و اجرایی 
دستگاه  تجهیز 3۵  جمله  آن  از  که  گرفته  صورت 
برنامه ریزی  حفاری به سیستم مدیریت پسماند و 
برای تجهیز دکل های باقیمانده تا یکسال آینده به این 
سیستم است. شرکت ملی حفاری ایران اول دی ماه 
سال 13۵8 به فرمان امام خمینی )ره( تاسیس و به 
عنوان یکی از شرکت های باالدستی در صنعت نفت 

فعالیت می نماید.

مدیر  امروز-  فرصت  خبرنگار  ساری- 
بزرگراه  از  مازندران  شهرسازی  و  راه  کل 
شدن 180 کیلومتر از محورهای ارتباطی 
استان مازندران خبر داد. به گزارش خبرنگار 
مازندران حیدر نوروزی درباره بزرگراه شدن 
کیلومتر  کرد: 30  اظهار  مازندران  راه های 

از محور هراز به بزرگراه تبدیل شده است 
و ظرف یکماه آینده تونل اول سوادکوه به 
بهره برداری می رسد و همزمان روشنایی آن 
نیز انجام می شود. وی ادامه داد: ایمن سازی 
مسیر هفت کیلومتری حد فاصل تونل ها 
را از دیگر اقدامات در محور سوادکوه بیان 

کرد و برای تملک اراضی در این محور ۵0 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است. مدیر کل راه 
پروژه  درباره  مازندران  استان  و شهرسازی 
اول  تاکید  شد:  یادآور  دامغان  به  گلوگاه 
،ارتباط آسفالته مسیر و سپس  راه  وزارت 
 1038 ایجاد  وی  است.  مسیر  بهسازی 

کیلومتر راه روستایی را در دولت تدبیر و 
امید در مازندران از جمله اقدامات برشمرد و 
گفت: در حوزه راه روستایی پیمانکاران 60 
باره  میلیارد تومان مطالبات دارند. وی در 
حریم راهها نیز بر لزوم رعایت شدن آن از 
سوی بخش های مختلف تاکید کرد. مدیر 

کل راه و شهرسازی مازندران درباره ایجاد 
اداره مستقل راه در کالردشت با بیان اینکه 
راه اندازی  جدید  مشکالت  با  توانیم  نمی 
کنیم مگر اینکه مصوبه اداری آن ابالغ شود، 
گفت: اگر مصوبه تشکیل اداره در کالردشت 

ابالغ شود ،ما ملزم به ایجاد آن هستیم. 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- آغاز عملیات اجرایی دو پروژه 
عمرانی)ساماندهی گلزار شهداء و بهسازی سنگ فرش حد فاصل 
پارک صدف تا پارک رافائل( با حضور شهردار بندر بوشهر، اعضای 
عامل  مدیر  مناطق،  شهرداران  معاونین،  شهر،  اسالمی  شورای 
سازمان ها، رئیس بنیاد شهید شهرستان بوشهر، واحد خبر صدا و 
سیما جمهوری اسالمی ایران مرکز بوشهر و اصحاب رسانه برگزار 
شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر: غالمعلی میگلی 
نژاد با بیان این مطلب که شورای اسالمی شهر حمایت های بسیار 
خوبی در بخشهای مختلف شهرداری داشته افزود: بهسازی گلزار 

شهداء برای اولین بار در کشور و در شهر بوشهر به صورت مجموعه 
ای بسته متناسب با شأن و جایگاه شهداء و خانواده شهداء و اعتقادات 
دینی مردم، با اعتباری بالغ بر 10/180/000/000 ریال از منابع 
داخلی شهرداری اجرا می گردد. شهردار بندر بوشهر بیان نمود: 
کفسازی حدفاصل پارک صدف تا پارک رافائل وضعیت نابسامانی 
این محل  این پروژه، مبلمان بسیار زیبایی در  با اجرای  دارد که 
ایجاد می گردد و با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال از منابع داخلی 
شهرداری اجرا می شود که با اتمام این پروژه محل مناسبی برای 
ورزش و گردشگران به وجود خواهد آمد. شهردار بوشهر مدت اجرای 

پروژه ساماندهی گلزار شهداء را 4 ماه و بهسازی سنگ فرش از پارک 
صدف تا پارک رافائل را 3 ماه اعالم کرد. میگلی نژاد خاطر نشان 
کرد: شاید در تأمین اعتبار یک مقدار کم و کاستی داشته باشیم 
اما با اعتمادی که ما از پیمانکاران و آنها از ما دارند سعی می کنیم 
تا پایان سال حدود 99 درصد پروژه های عمرانی و خدماتی را به 
بهره برداری برسانیم. وی در پایان افزود: از صدا و سیمای استان 
و دیگر رسانه ها که در مراسمات کلنگ زنی پروژه های شهرداری 
بوشهر حضور می یابند و حلقه اتصال شهرداری و کارکرد شهرداری با 

شهروندان می شوند تشکر می کنیم.

امروز-  فرصت  خبرنگار   - اصفهان 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
آران و بیدگل گفت: به زودی موزه آستان 
علی)ع(  بن  مقدس حضرت محمد هالل 
آران و بیدگل با هدف نمایش گنجینه های 
فرهنگی و تاریخی این امامزاده عظیم الشان 

ساخته می شود. 
اصفهان،  از  ما  خبرنگار  گزارش  به 
حجت االسالم و المسلمین ولی اله روان اظهار 
اسکناس  تمبر،  اسناد، سکه،  داشت: موزه 
حضرت  مقدس  آستان  قدیمی  اشیای  و 
بیدگل،  و  آران  علی)ع(  بن  هالل  محمد 
در چند بخش مختلف تاریخی و فرهنگی 
امامزاده  این  شرقی  ضلع  در  زودی  به 

در  وی  می شود.  راه اندازی  واجب التعظیم 
اقدامات الزم  افزود: در همین راستا  ادامه 
جهت راه اندازی این موزه در حال اجرا می 
باشد که فاز اول این اقدام تجهیز و فراهم 
کردن امکانات سخت افزاری مناسب جهت 
قدیمی  اسناد  و  اشیا  گذاشتن  نمایش  به 

موجود است. 
امور خیریه شهرستان  و  اوقاف  اداره  رئیس 
آران و بیدگل با تاکید به ضرورت راه اندازی 
این  در  تاریخی  فرهنگی  گنجینه  این 
آستان  کرد:  بیان  التکریم،  واجب  امامزاده 
)ع(  علی  بن  هالل  محمد  حضرت  مقدس 
تاریخی  و  قدیمی  اشیای  وقف  و  هدایا  از 
زائران و مجاوران استقبال می کند و اشیای 

اهدایی را با نام واقفین در این موزه ثبت و 
به نمایش خواهد گذاشت. حجت االسالم و 
المسلمین ولی اله روان ادامه داد: پیش از این، 
مقدس حرم  دفاع  گنجینه شهدای  و  موزه 
هدف  با   1383 سال  در  )ع(  هالل بن علی 
معرفی شهدای شهرستان، نمایش آثار و اسناد 
باقی مانده از شهدا، وصیت نامه شهدا، تصاویر 
از 200  شهدای شهرستان به وسعت بیش 
راه اندازی  مقدس  آستان  این  در  مربع  متر 
شده و با استقبال گسترده ای نیز روبرو شده 
نسخ  بخش  پتانسیل  و  ظرفیت  وی،  است. 
خطی و اسناد چاپ سنگی کتابخانه آستان 
مقدس حضرت محمد هالل بن علی )ع( را 
بسیار بزرگ دانست و افزود: آستان مقدس با 

وجود گنجینه غنی نسخ خطی و چاپ سنگی 
آمادگی ایجاد و افتتاح موزه نسخ خطی وچاپ 
سنگی را نیز دارد. رئیس اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان آران و بیدگل در ادامه با 
تاکید بر ضرورت ایجاد مرکز نسخ خطی در 
آستان مقدس حضرت محمد هالل بن علی 
)ع(، تصریح کرد: تحقق این امر مهم، پیگیری 
جدی مسؤولین استانی و شهرستانی حوزه 
می طلبد.  را  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
در  روان  ولی اله  حجت االسالم و المسلمین 
هالل  امامزاده  مقدس  آستان  گفت:  پایان 
بیدگل،  و  آران  شهرستان  در  علی)ع(  بن 
واقع  اصفهان  استان  نقطه  شمالی ترین 

شده است.

به  امروز-  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
گزارش روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان، دکتر جاسم جادری در نشست کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان با بیان 
اینکه هدف از فعالیت این کارگروه رفع موانع و 
تقویت حوزه تولید و اشتغال است، اظهار داشت: 
باید به طور دقیق و با حساسیت باال طرح های 
بهترین  تا  دارد  قرار  بررسی  را مورد  متقاضیان 
استان  اینکه  بیان  با  وی  شود.  حاصل  نتیجه 
رفع  تسهیالت  واگذاری  مبحث  در  هرمزگان 
دارد،  قرار  برتر  استان های  رده  در  تولید  موانع 
استان  در  کوچک  و  بزرگ  پروژه  صدها  افزود: 
داریم که در حال کار و فعالیت هستند. استاندار 

هرمزگان افزود: استان هرمزگان در مسیر حمایت 
از طرح های سرمایه  گذاری صنعتی توانسته است 
با واگذاری تسهیالت مورد نظر، حمایت از اشتغال 
بیش از هزار نفر را محقق کند. جادری به طرح 
احداث شهرک صنعتی مشترک ایران و چین در 
جاسک اشاره کرد و گفت: این شهرک در ایران 
احداث شود  این شهرک  اگر  و  است  بی  نظیر 
وی  شود.  بزرگ  تحوالتی  ساز  سبب  می تواند 
با بیان اینکه فاز نخست این شهرک در زمینی 
به وسعت دو هزار هکتار ایجاد می شود، عنوان 
کرد: در صورت رونق  گیری این شهرک می توانیم 
شاهد رونق اقتصادی منطقه شرق استان و حتی 
کرد:  اضافه  هرمزگان  استاندار  باشیم.  کشور 

امر  در  خود  برای  نهادها  و  بانک ها  مسئوالن 
حمایت از طرح  های خواهان حمایت، محدودیت 
بخشی قائل نباشند چرا که طبق سیاست های 

از  بخش های مختلف  در  تمامی طرح ها  دولت 
می توانند  وصنعتی  عمرانی  گردشگری،  جمله 
مورد حمایت قرار گیرند. در ادامه قاسمی رئیس 

در  هرمزگان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
سی و چهارمین جلسه کارگروه تسهیل به ارائه 
موضوع  به  رسیدگی  عامل،  بانک های  گزارش 
گردشگری،  طرح های  تسهیالت  درخواست 
فنی،  شرکت  مشکالت  و  مسائل  به  رسیدگی 
سازمان  گزارش  بتن،  تارا  تولیدی  و  مهندسی 
جهاد کشاورزی، حذف هزینه های تبصره 3، از 
هزینه های انشعاب آب واحدهای صنعتی مستقر 
وارائه  استان  صنعتی  شهرک های  محدوده  در 
پرداخت  خصوص  در  عامل  بانک های  گزارش 
بنگاه های  تامین  اعتبارات  محل  از  تسهیالت 
این  در  گفت:  و  پرداخت  متوسط  و  کوچک 
که جمع  است  برگزار شده  جلسه  مدت 16۵ 

کل مصوبات 1619 مصوبه می باشد که از این 
تعداد 1164 مصوبه در استان با حمایت کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید اجرائی شده است. وی 
همچنین به اقدامات کمیته بررسی تامین مالی و 
تسهیالت رونق تولید اشاره نمود و افزود: 1094 
متقاضی به سامانه بهین یاب مراجعه که تعداد 
قاسمی  ثبت رسیده است.  به  93۷ درخواست 
اظهار داشت: ۷34 درخواست در جلسات کمیته 
کارشناسی بررسی و تعداد ۵24 پرونده جهت 
انعقاد قرارداد به بانک های عامل معرفی شده اند. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 
تعداد پرونده های پرداختی را بالغ بر 469 فقره 

عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت گاز گیالن: مصرف گاز در گیالن بیش از حد انتظار بوده است
رشت- سارا شامخی- روز دوشنبه 29 آذر جمشید ظهیری مدیرعامل 
لزوم  بر  دریچه  رادیویی  برنامه  در  حضور  با  گیالن  استان  گاز  شرکت 
صرفه جویی در مصرف گاز توسط مشترکین عزیز تاکید کرد و به سؤاالت 
مشترکین پاسخ داد. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در این گفت وگو 
با اشاره به برخورداری 92 درصد از خانوارهای روستایی استان از نعمت گاز 
از عزم راسخ شرکت گاز برای افزایش این میزان به 96 درصد و ثبت استان 
گیالن بعنوان یکی از استان های ممتاز بلحاظ گازرسانی خبر داد. مهندس 
ظهیری اظهار داشت: هم اکنون بیش از 18 هزار کیلومتر شبکه گذاری در 

گیالن انجام شده است و مجموع مشترکین گاز در استان به حدود 9۵0 
هزار مشترک رسیده است. وی با اعالم این خبر افزود: با توجه به این حجم از 
شبکه و مشترک گاز در استان، شرکت گاز برنامه ریزی و تمهیدات مناسبی 
را برای نگهداشت شبکه ها و تأمین پایدار گاز انجام داده است. مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن ادامه داد: در آذرماه امسال و در سرمای گسترده ای 
که کل استان را فرا گرفت، شبکه گاز استان پایداری خود را به اثبات رساند. 
مهندس ظهیری بیان کرد: شرکت گاز در بخش های مختلف صنعتی، حمل 
و نقل، تجاری و خانگی دارای مشترک می باشد که در همه بخش ها به 

استثناء بخش خانگی، مصرف گاز قابل کنترل می باشد یعنی حجم نیاز 
هر واحد صنعتی یا تجاری دقیقا مشخص بوده و بر همان اساس به آن گاز 
تعلق می گیرد، ولی کنترل مصرف در بخش خانگی در دستان خانوارها 
می باشد والزم است مشترکین عزیز در مصرف گاز نهایت صرفه جویی را 
بعمل آورند. وی با اشاره به این مطلب افزود: متاسفانه در ماه گذشته مصرف 
بخش خانگی در استان فراتر از حد انتظارات و پیش بینی ها بود به نحوی که 
در سرمای اخیر، تا 4۵ درصد افزایش مصرف در بخش خانگی گزارش شد 
و این در حالی است که پیش بینی شرکت گاز افزایش 10 الی1۵ درصدی 

مصرف گاز بوده است. مهندس ظهیری اظهار داشت: با استفاده از لباس های 
گرم مخصوص فصل سرما و همچنین کاهش دمای منزل به میزان 18 الی 
21 درجه می توان تا حد زیادی از وقوع قطعی گاز جلوگیری بعمل آورد. 
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان این مطلب از تمام گیالنیان فهیم 
خواست با مدیریت و کنترل مصرف گاز، این نعمت الهی عالوه بر کمک به 
همکاران شرکت گاز درجهت پایداری شبکه گاز در استان، هزینه کمتری 
را بابت گازبها متحمل شده و این انرژی پایان پذیر را برای نسل های بعد 

حفظ نمائیم.
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