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مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان 
در بیس��ت و چهارمین سالروز راه اندازی 
ش��رکت ف��والد مبارک��ه گفت: ش��رکت 
فوالد مبارکه در 2۳ دیماه س��ال ۱۳۷۱ 
بصورت رسمی با حضور آیت اهلل هاشمی 

رفس��نجانی رییس جمهور وقت افتتاح ش��د و همواره ایش��ان در 
طول فعالیت این ش��رکت، از صنعت فوالد و این ش��رکت حمایت 
نمود. ب��ه گزارش خبرنگار ما از اصفهان، دکتر بهرام س��بحانی با 
تس��لیت ارتحال رییس فقی��د مجمع تش��خیص مصلحت نظام و 
قدر دانی از خدمات ارزنده ایش��ان در طول عمر با عزتشان گفت: 
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با دستان س��ردار بزرگ سازندگی 
افتتاح و راه اندازی ش��د و این شرکت تاکنون حدود 90 میلیون 
تن انواع محصوالت فوالدی را تولید کرده اس��ت. وی افزود: امروز 
فوالد مبارکه اصفهان به یک س��ازمان دانش بنیان و توسعه محور 
تبدیل ش��ده و این مهم با وجود فرهنگ غني سازماني کارکنان و 
تولید رقابتي به عنوان رمز ماندگاري و تعالي شناخته شده است. 
دکتر س��بحانی افزود: فوالد مبارک��ه اصفهان هم اکنون به عنوان 

بزرگ  ترین فوالد ساز خاورمیانه و شمال آفریقا دارای سهم...

مدیرعامل ش��رکت مدیری��ت تولید برق 
آذربایج��ان ش��رقی با بی��ان اینکه برای 
ترمی��م آس��یب های ناش��ی از مص��رف 
س��وخت مازوت ب��ه تجهی��زات نیروگاه 

تبریز بیش از 400 میلیارد ریال در س��ال 
گذش��ته هزینه شد، گفت: به هیچ وجه راضی به استفاده مازوت 
نیس��تیم ولی در برخی موارد چاره ای نداریم.به گزارش خبرنگار 
م��ا در تبریز، مهن��دس ناصر معینی با اش��اره به اینکه ش��رکت 
تولید برق نقش��ی در تامین س��وخت مورد نیاز نیروگاه ها ندارد، 
ب��ه خبرنگاران گفت: از س��ال ۱۳82 تا ۱۳92 س��وخت مصرفی 
نیروگاه تبریز مازوت بوده و خس��ارت یاد ش��ده به تجهیزات در 
آن س��ال ها وارد ش��ده اس��ت.وی گف��ت: در 5 روز ابتدای دی 
ماه امس��ال به عل��ت کاهش قاب��ل توجه برودت ه��وا، مدیریت 
دیسپاچینگ گاز تصمیم به قطع سهمیه نیروگاه تبریز به منظور 
تامین مصرف خانگی اس��تان های ش��مالی کش��ور گرفت و ناچار 
برای تامین س��وخت نیروگاه تبریز از مازوت استفاده کردیم.وی 

با اش��اره به اینک��ه به جز چند روز یاد ش��ده از 25 مهر...

متخصصان کشورمان در حال نصب 
نیروگاه در چند کشور خارجی هستند

فوالد مبارکه اصفهان تاکنون بیش 
از 90 میلیون تن انواع محصوالت 

فوالد ی تولید کرد ه است

معاون نظارت و بازرس��ی س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح از تدوین نقشه مس��تند و علمی درباره جرایم 
نیروهای مسلح در استان ها خبر داد و گفت: این نقشه برای برنامه ریزی های آینده بسیار مفید خواهد بود. 

محمود صفری در همایش پیش��گیری از وقوع جرم در نیروهای مس��لح اس��تان فارس با اشاره به مطالبات 
رهبری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: تالش سازمان  یافته ای را برای استفاده از نظرات استادان 
دانش��گاه و صاحب نظران در نیروهای مسلح انجام داده ایم تا مطالبه رهبری را در این حوزه دنبال کنیم و در 

حال حاضر باید از ثمره این تالش ها در بدنه نیروهای مسلح استفاده کرد. 
وی گفت: از س��ال ۱۳۷۷ تا به  حال 626 مجمع اس��تانی پیشگیری از وقوع جرم در کشور برگزار شده که 
نتایج ارزش��مندی حاصل از تجربیات گوناگون به همراه داشته و منبعی غنی را در این بخش به وجود آورده 
اس��ت. صفری تصریح کرد: پس از چند سال گردآوری آمار و اطالعات، به دنبال اجرایی کردن تجربیات خود 

در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح هستیم. 
معاون نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به تالش هایی که از سوی نیروهای مسلح 
برای کاهش جرم انجام ش��ده اس��ت، گفت: درباره جرم فرار از خدمت تاکنون 98 راهکار تدوین و به یگان ها 

ابالغ شده است. 
رئیس کل دادگس��تری اس��تان فارس نیز در این نشست به آس��یب های جرم فرار از خدمت اشاره و اظهار 

کرد: شناسایی آسیب ها و تحلیل کمی و کیفی جرایم به کاهش و پیشگیری از این جرم کمک می کند. 
علی القاصی مهر با بیان اینکه جرم هایی که به وظیفه اصلی نیروهای مس��لح خدشه وارد می کند باید بیش 
از دیگر جرایم مورد توجه قرار گیرد، گفت: فرار از خدمت و ضرب و جرح در نیروهای مس��لح بیش��تر دیده 

می شود که هم در زمینه پیشگیری و هم رسیدگی به پرونده ها باید در اولویت قرار گیرند. 
رئیس  کل دادگس��تری اس��تان فارس نداشتن صبر و تحمل را عامل اصلی وقوع جرم دانست و افزود: برای 
پیشگیری از وقوع جرم باید ابتدا زمینه های وقوع جرم را از بین برد که با بررسی جرایم استان فارس مشخص 

شد فقر، بیکاری و اعتیاد بیشترین میزان علت وقوع جرم بوده است. 
وی س��رقت موجب تعزیر، ضرب و جرح و توهین به اش��خاص عادی را در ردیف اول تا سوم جرایم ارتکابی 
کش��ور اعالم و خاطرنش��ان کرد: صدور چک بالمحل، ایجاد صدمه غیرعمد و خیانت  در امانت، کالهبرداری، 

تهدید و ترک انفاق، دیگر جرایم بوده اند. 

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح: 

نقشه مستند و علمی جرایم نیروهای مسلح در استان ها تدوین شد
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سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)
نويسنده: دكتر محمود عرفانى

مقدمه
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل تا كنون در حقوق تجارت كشورهاى 
ــروح مورد مطالعه قرار نگرفته است. از طرفى زندگى  مختلف به طور مش
ــخاصى مانند نماينده تجارى قائم مقام  ــت كه اش ــان داده اس تجارى نش
ــركت هاى سهامى  تجارى تاجر حق العمل كار، تاجر دالل و مديران در ش
ــران را حفظ و اداره كنند و  ــهامى ماموريت دارند كه منابع ديگ و غير س
ــخاص اختيارات تفويض شده را  گاهى اتفاق مى افتد كه بعضى از اين اش

با تغيير هدف موردنظر به نفع شخصى به كار برند. 
ــركت ها مورد توجه بيشتر قرار  ــتفاده از اختيارات در حقوق ش سوء اس
گرفته است زيرا مديران و ساير اعضاى شركت ها از اختيارات وسيعى در 
اجراى مشاغل خود برخوردارند كه اين امر به لحاظ سوء استفاده خطرناك 
ــود بنابر اين عالوه  ــت موجب تضرر اشخاص متعدد ش بوده و ممكن اس
ــخاص  ــركت در مقابل چنين خطرى حمايت از حقوق اش بر حفاظت ش
ــورها تعريفى از سوء استفاده از  ــت. قوانين اغلب كش ثالث هم ضرورى اس
اختيارات و مشاغل نكرده اند ولى علماى حقوق و رويه قضايى مصاديق و 
ــكيل دهنده آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند. در حقوق  عناصر تش
تجارت ايران تعريفى از سوء استفاده از اختيارات نشده است ولى به سبب 
ــوان آن را با قاعده  ــوق تجارت با حقوق مدنى دارد مى ت ــى كه حق ارتباط
كلى سوء استفاده از حق در بعضى جهات قابل قياس دانست. سوء استفاده 
ــت «به كار بردن، حق،  ــده اس از حق در اصالح حقوقى چنين تعريف ش
ــى به ضرر غير كه  ــواه در ضمن يك عمل حقوق ــور مادى و خ ــواه به ط خ
به عنوان استفاده از حق مشروع به كار مى رود ولى صاحب آن حق به قصد 
ــن اصطالح مخصوص حقوق  ــر حق خود را به كار مى برد. اي ــرار به غي اض
ــه در قاعده «الضرر» و در قانون  ــت ولى اين بحث در فق جديد ايران اس
ــت» در تعريف باال (استفاده از حق  ــده اس مدنى در ماده 132 مطرح ش
ــت و نه به تعبير حقوق  ــروع) را مى توان مترادف با حق قانونى دانس مش
ــع تر از آن دارد. و اما كلمه (قصد اضرار به غير)  اروپايى كه مفهومى موس
ــورهاى مختلف به طورى كه  ــه قضايى نوين در حقوق كش ــا توجه به روي ب
ــاره شده در بحث تفصيلى نيز خواهيم ديد از مصاديق سوء استفاده از  اش
ــود. در مورد قاعده ال ضرر كه در ماده 132 قانون  ــوب نمى ش حق محس
ــده فقط قسمتى از ماده مذكور را مى توان با سوء استفاده  مدنى مطرح ش
ــت زيرا ماده مزبور مى گويد كسى نمى تواند  از اختيارات قابل قياس دانس
ــايه شود مگر تصرفى  ــتلزم تضرر همس در ملك خود تصرفى كند كه مس

كه به قدر متعارف و براى رفع حاجت يا رفع ضرر باشد. 
ــد در ملك خود  ــى نمى توان ــه مقرر مى دارد كس ــمت اول ماده ك قس
ــئوليت با تقصير  ــود... مس ــايه ش ــتلزم تضرر همس ــى كند كه مس تصرف
ــت عمل عمدى  ــت ممكن اس ــت ولى تقصير كه مبناى آن زيان اس اس
(acteintentionne) يا غير عمدى (actenon intentionnel) كه 
در حالت اول تقصير جرمى faute delic tuelle و در حالت دوم تقصير 
شبه جرمى faute quasi delictuelle گفته مى شود در سوء استفاده 
ــورهاى  از حق اصوال ماهيت قضايى تقصير مورد بحث علماى حقوق كش
ــى تحقق پيدا مى كرد كه  ــتفاده از حق وقت مختلف قرار گرفته و سوء اس
 (De page) ــد. پروفسور و پاژ ــخص قصد اضرار به ديگران داشته باش ش
ــتم دفاع كرده معتقد بود كه سوء استفاده از حق بيشتر براى  از اين سيس
ــت تا استفاده خود شخصى ولى اين نظريه شديد مورد  تضرر ديگران اس
انتقاد قرار گرفته و امروزه از طرف علماى حقوق مطرود شده است. به نظر 

ــران مرتكب تقصير جرمى  ــى كه با قصد اضرار به ديگ علماى معاصر كس
ــود به نحوى از انحا از حق خود تجاوز كرده و در صورت برقرارى رابطه  ش
سببيت بايد بر طبق موارد پيش بينى شده در قانون مدنى محكوم شود و 
ــتفاده از حق مستلزم مسئوليت شبه جرمى است كه در خارج  اما سوء اس
ــدم توجه به عواقب اجراى حق  ــه قصد اضراريابى احتياطى يا ع از هرگون
صورت مى گيرد. بنابراين تقصير در حقوق مدنى ايران اعم است از تعدى 
ــت  يا تفريط (ماده 953 ق. م) ماده اخير در مقام بيان تقصير عمدى اس
ــت صحبت مى كند و نه تقصير.  ــا ماده 328 قانون مدنى از نظريه علي ام
ــت بايد مثل يا  ــى مال غير  را تلف كند ضامن آن اس مى گويد: «هر كس
قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روى عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد 
ــص يا معيوب كند  ــد يا منفعت و اگر آن را ناق ــم از اينكه عين باش و اع
ــرط:  ــه ش ــت»كه نقش عمل زيان آر با وجود س ضامن نقص آن مال اس
ــت. منظور از  ــئوليت اس ــرر، عمل عليت بين ضرر و عامل موجب مس ض
ــبت به مال يا حق ديگرى  ــت نس تعدى تجاوز از حدود اذن يا متعارف اس
ولى تفريط عبارت است از ترك عملى كه به موجب قرارداد با عرف براى 
ــاده 335 قانون  ــواد 951و 952 ق. م) و م ــت (م حفظ مال غير الزم اس
ــئوليت  ــى تقصير غير عمدى را نيز بيان مى كند و باالخره قانون مس مدن
مدنى ايران مصوبه 1339 تقصير را به عمد_ بى احتياطى تقسيم مى كند. 
ــت با حسن نيت صورت گيرد  تضرر مندرج در ماده 132 ق. م ممكن اس

ــوب و عامل  ــتفاده از حق محس در اين صورت باز مورد از مصاديق سوء اس
مكلف به جبران خسارت است. 

قسمت دوم ماده مى گويد «... مگر تصرفى كه به قدر متعارف و براى رفع 
حاجت وى ارفع ضرر باشد» اين قسمت از نظر تئورى جديد سوء استفاده 
ــرف يا قانون معين كند  ــت زيرا تصرف را بايد ع ــق حائز اهميت اس از ح

و به عالوه صاحب حق نفع قابل توجه از اعمال حق خود داشته باشد.
ــاده 132 را با در نظر گرفتن تئورى هاى جديد  ــور كلى مى توان م به ط
ــرف در ملك خود  ــدود قانون يا ع ــى در ح ــير كرد: اگر كس چنين تفس
ــود بايد اين تصرف با  ــايه ش تصرفى كند به نحوى كه موجب تضرر همس
ــن نيت بوده و تصرفى براى صاحب حق نفع قابل توجه داشته باشد  حس
و در غيراين صورت از حق خود سوء استفاده كرده است پس شرايط الزم 

براى سوء استفاده از حق عبارتند از: 
1- داشتن حسن نيت در اعمال حق قانونى (عنصر عينى)

2- (داشتن نفع قابل توجه اعمال حق قانونى (عنصر عينى)
3- وجود ضرر (عنصر عينى)

ــق از اختيارات به منظورى  ــتفاده از اختيارات دارنده ح اما در سوء اس
ــد. بدين ترتيب  ــتفاده مى كن ــودى اختيار بوده اس ــه كه علت وج از آنچ
ــوء  ــدف خارجى را انتخاب كرده اما بدون اينكه س ــده حق چنين ه دارن
ــته باشد. در چنين تعريفى از مفاهيم ذهنى تقصير پرهيز شده  نيت داش

ــتراك تجاوز از حق و سوء استفاده از اختيار وجود تضرر  است. جهات اش
ــت ولى وجوه افتراق آنها قصد انتخاب هدف  ــن نيت اس ــتن حس و داش
خارجى است كه عنصر اصلى سوء استفاده از اختيارات را تشكيل مى دهد 
ــتفاده از حق وجود ندارد و به عالوه كلمه حق غير صريح و  كه در سوء اس
ــل: آزادى بيان،  ــه تمام امتيازات حقوقى از قبي ــتفاده از حق را ب سوء اس

آزادى تجارت و صنعت (رقابت غير قانونى) تسرى مى دهد. 

حفاظت شركت در مقابل سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل
وقتى يكى از اعضاى شركت، از اختيارات خود به منظورى يا در جهتى 
ــركت كه شامل  ــتفاده كند در نتيجه آن ش ــركت سوء اس غير از منافع ش
سهامداران يا شركا است ممكن است متضرر شود. حقوق در برابر چنين 
ــعى  ــان مى دهد بدين ترتيب كه ابتدا س ــرى دو نوع عكس العمل نش خط
ــپس در صورت تحقق آن  ــگيرى كند و س ــتفاده پيش مى كند از سوء اس
ضمانت اجرايى آن را تعيين كند. بعضى از مقررات راجع بانتخاب اعضاى 
هيات مديره و مديرعامل به منظور جلوگيرى از تجاوز از اختيارات تنظيم 
ــخاصى كه محكوميت جزايى تحت عنوان تجاوز  ــده است بنابراين اش ش
به اموال ديگران پيدا كرده يا شخصا ورشكسته شده اند نمى توانند مشاغل 

مذكور را در شركت ها انتخاب كنند. 
ادامه دارد...
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اخبار اخبار

احداث 4 سایت آب شیرین کن روستایی با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب روستایی هرمزگان خبرداد: با مشارکت و سرمایه گذاری بخش 
خصوصی 4 سایت آب شیرین کن در بخش روستایی احداث می شود. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان، 
مهندس عبدالحمید حمزه پور عنوان کرد: با توجه به برنامه راهبردی 
این شرکت جهت تأمین آب آشامیدنی روستاهایی که در سواحل دریا 
یا در کنار رودخانه های آب شور واقع شده اند پس از انجام مطالعات الزم و 
فراخوان و آگاهی عمومی موفق به انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران بخش 
خصوصی جهت احداث 4 سایت آب شیرین کن با ظرفیت تولید روزانه 
بیش از 6000 مترمکعب آب شیرین شدیم. وی افزود: سرمایه گذار 
بخش خصوصی جهت احداث این سایت آب شیرین کن ها بالغ بر 195 
میلیارد ریال سرمایه گذاری خواهد کرد. این مقام مسئول خاطرنشان 
ساخت: پیش بینی می شود طی یک سال آینده با بهره برداری از این 
4 سایت آب شیرین کن با ظرفیت بیش 6000 مترمکعب آب شیرین 
در شبانه روز مشکل اساسی تأمین آب آشامیدنی تعداد 45روستا با 
جمعیتی بالغ بر 32 هزار نفر مرتفع شود. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب روستایی هرمزگان توضیح داد: این آب شیرین کن ها شامل 
شهرستان  در  مترمکعب   3000 ظرفیت  با  بمانی  آب شیرین کن 
سیریک، آب شیرین کن نانگ با ظرفیت 2000 مترمکعب در بخش 
مرکزی شهرستان بندرعباس، آب شیرین کن گابریک با ظرفیت 300 
مترمکعب در شهرستان جاسک و آب شیرین کن کو خرد با ظرفیت 

750 مترمکعب در شهرستان بستک می شود.

تامین اعتبار، احداث ساختمان بهزیستي 
گلستان را تسریع مي کند

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روز یکشنبه اداره 
روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان، مهندس" 
اداره کل،  اطالع رساني  پایگاه  با  یزدان" در گفت وگو  پناه  اسداهلل 
گفت: اجراي اسکلت، سفت کاري و بخشي از عملیات نازك کاري و 
تاسیسات برقي و مکانیکي از اقداماتي است که تاکنون براي این پروژه 
صورت گرفته است. وي، زیر بناي ساختمان اداره کل بهزیستي استان 
را، 2075 متر مربع و در سه طبقه بیان کرد و افزود: ساخت این پروژه 
از سال 89 در دستور کار اداره کل راه و شهرسازي قرار گرفت اما 
بدلیل عدم تخصیص اعتبار در سال 91، این پروژه نتوانست عملیات 
تکمیلي خود را تداوم دهد.مدیر فني و اجرایي گلستان، رقم ریالي 
قرارداد اولیه پروژه را به مبلغ 15 میلیارد و 597 میلیون ریال ذکر 
کرد و با تاکید بر عدم تخصیص اعتبار در سال 91، ادامه داد: به استناد 
مصوبه شوراي فني استان و با در نظر گرفتن صرفه و صالح دولت، 
مقرر شد ماده 48 شرایط عمومي پیمان به پیمانکار ابالغ شود که این 
اقدام در تاریخ 92/5/5 به پیمانکار پروژه )شرکت جهان فراز گلستان( 
صورت گرفت.پناه یزدان ادامه داد: به همین دلیل عملیات اجرایي 
پروژه از تاریخ مذکور عمال متوقف مانده است.وي، مکان احداث پروژه 
را در محوطه داخلي ساختمان فعلي اداره کل بهزیستي استان واقع 
در خیابان شهید بهشتي گرگان اعالم داشت و گفت: طبق برآوردهاي 
پیش بیني شده براي تکمیل و تسریع در عملیات اجرایي پروژه، 
اعتباري به میزان 17 میلیارد و 500 میلیون ریال نیاز است.وي اضافه 
کرد: با توجه به تدابیر اندیشیده شده جهت تصویب اعتبار مورد نیاز 
در سال جاري و نظر مدیریت ارشد اداره کل مبتني بر اتمام هرچه 
سریع تر پروژه؛ مقرر شده با استفاده از ظرفیت های قانوني بودجه سال 
جاري)1395( عملیات اجرایي پروژه دوباره، آغاز تا امکان بهره برداري 
پروژه توسط اداره کل بهزیستي استان فراهم شود.پناه یزدان، هزینه 
اي را که تاکنون براي اجراي عملیات اجرایي پروژه صرف شده، مبلغ 
7 میلیارد و 750 میلیون ریال و از محل اعتبارات تملک دارایي های 

استان اعالم کرد.

کلنگ اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
شهرک صنعتی بندرگزبه زمین زده شد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - با حضور معاون وزیر و مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و شهرك های صنعتی ایران، مدیران استانی و 
فرماندار کلنگ اجرای مدول دوم)فاز توسعه ای( تصفیه خانه فاضالب 
شهرك صنعتی بندرگز به زمین زده شد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت شهرك های صنعتی گلستان، مهندس علی یزدانی در این 
مراسم اظهار داشت: ظرفیت مدول دوم تصفیه خانه فاضالب صنعتی 
شهرك صنعتی بندرگز 300 مترمکعب در شبانه روز است که برای 
اجرای آن 25 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.وی با تاکید 
بر ارتقای شاخص های زیست محیطی در شهرك ها و نواحی صنعتی 
کشور افزود: تالش می شود فاز توسعه این تصفیه خانه در کمترین 
زمان ممکن به بهره برداری برسد..مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شهرك های صنعتی ایران ادامه داد: 50 درصد از 22 شهرك و 
ناحیه صنعتی عملیاتی در استان گلستان دارای تصفیه خانه فاضالب 
صنعتی با ظرفیت 4500 مترمکعب در شبانه روز است. به گفته وی 
بیش از 88 درصد واحدهای صنعتی مستقر در شهرك ها و نواحی 
صنعتی گلستان متصل به تصفیه خانه فاضالب صنعتی است. یزدانی 
با اشاره به ضرورت توجه نرم افزاری به شهرك ها و نواحی صنعتی 
یادآور شد: مبلمان شهرك ها و نواحی صنعتی باید به گونه ای باشد 
که نظر سرمایه گذار را برای ورود به شهرك و ناحیه صنعتی جلب 
کند.وی با اشاره به توانمندی واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی 
کشور اضافه کرد: در شهرك ها و نواحی صنعتی در سال جاری بالغ 
بر 954 شرکت در امر صادرات فعال بودند که ارزش صادراتی آن ¼ 

میلیارد دالربوده است.

سرپرست جدید سازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری اهواز منصوب شد

فرصت  خبرنگار   - اهواز 
از  حکمی  طی    - امروز 
موسوی،  خلف  سید  سوی 
اهواز فرزین حاتمی  شهردار 
سرپرست  عنوان  به  کاکش 
ورزشی  فرهنگی  سازمان 

اهواز منصوب گردید. در حکم آقای حاتمی کاکش چنین آمده است: 
با عنایت به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی و با حفظ سمت به عنوان 
سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی منصوب می شوید و امید است با 
توکل به درگاه خداوند متعال تمامی امکانات را در جهت خدمت 
به شهروندان شریف اهوازی بکار گیرید. گفتنی است فرزین حاتمی 
کاکش از سال 91 تا کنون مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
شهرداری اهواز است. پیش از این مهدی مکارمی مدیر عامل سازمان 

فرهنگی ورزشی شهرداری بود.
رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد: 

۱۳ میلیارد تومان برای توسعه باغات 
کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت 

جهاد  سازمان  رئیس   - امروز  فرصت  یاسوج-خبرنگار 
کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: دولت برای توسعه باغات 
در اراضی شیب دار این استان 13 میلیارد تومان اختصاص داد. 
جعفر گوهرگانی اظهار داشت: دولت برای توسعه باغات در اراضی 
شیب دار این استان 10 میلیارد تومان از محل اعتبارات سایر و 
متفرقه و 3 میلیارد تومان از محل اعتبارات مصوب 95 پیوست 
قانون اختصاص داد. وی با تاکید بر اینکه به طور حتم اعتبار 
3 میلیارد تومانی 100 درصد تحقق پیدا می کند عنوان کرد: 
اعتبارات 10 میلیارد تومانی بستگی به تحقق اعتبارات ملی دارد. 
گوهرگانی با بیان اینکه تاکنون ریالی از این اعتبارات تخصص 
نیافته است ابراز کرد: در زمینه اجرای پروژه های تعریف شده 
از محل این اعتبارات 20 درصد پیشرفت فیزیکی داریم. رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: بخشی از 
اعتبارات اختصاص یافته به توسعه باغات در اراضی شیب دار این 
استان به خزانه کشور ابالغ شده و به زودی به صورت جداگانه 
نیز ابالغ می شود. گوهرگانی ابراز کرد: در سرجمع 118 میلیارد 
تومان اعتبار مصوب 95 و 15 میلیارد تومان نیز مصوب 96 داریم 
که تاکنون 23 میلیارد و 500 میلیون تومان آن ابالغ شده است. 
وی با تاکید بر اینکه توسعه باغات در اراضی شیب دار استان 
با هدف جلوگیری از فرسایش خاك و سیالب از اولویت های 
کاری جهاد کشاورزی است افزود: به طور حتم یکی از راه های 
محقق شدن اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی توسعه باغات 

در اراضی شیب دار است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن :
950 هزار مشترک گاز تا دهه فجر

نوبری-  مهناز  رشــت- 
مدیرعامل  ظهیری  جمشید 
گیالن  استان  گاز  شرکت 
 625 و  هزار   11 جذب  از 
ماه  آذر  در  جدید  مشترك 
داد.  خبر  استان  در  امسال 
مهندس ظهیری با اعالم این خبر افزود: این آمار نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بیش از 66 درصد رشد داشته است. وی با اشاره به 
این موضوع که 80 درصد از این تعداد مشترك با اجرای پروژه های 
بند ق جذب شده است اظهار داشت: عملیات اشتراك پذیری در 981 
روستای استان انجام شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
بیان کرد: با جذب این تعداد مشترك در آذر ماه، مجموع مشترکین 
گاز در استان به 944 هزار مشترك رسیده است و پیش بینی می شود 
این میزان تا دهه فجر امسال به 950 هزار مشترك افزایش یابد. 
مهندس ظهیری در پایان با اشاره به افزایش تعداد مشترکین گاز 
در استان و به تبع آن افزایش میزان مصرف، از مردم فهیم استان 
خواست با صرفه جویی و استفاده از پوشش مناسب در فصل زمستان 
امکان بهره مندی پایدار از گاز را برای تمامی مشترکین عزیز گیالنی 

و مشترکین عزیز در کل کشور فراهم سازند.

آموزش تفکیک از مبداء در مدارس بندرعباس
خبرنگار  بندرعباس- 
مدیرعامل  امروز -  فرصت 
پسماند  مدیریت  سازمان 
شهرداری بندرعباس از ارائه 
جهت  الزم  آموزش های 
در  مبداء  از  تفکیک  انجام 
مدارس خبر داد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
بندرعباس، پطرس ترابی در این ارتباط اظهار کرد: آموزش تفکیک 
پسماند از مبدأ در سطح مدارس پایه های ابتدایی و پیش دبستانی ها 
با هدف نهادینه کردن فرهنگ بازیافت آغاز شده است. مدیر عامل 
کرد:  خاطرنشان  بندرعباس  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان 
تاکنون آموزش تفکیک پسماندها از مبداء در بسیاری از مدارس و 
پیش دبستانی های سطح شهر صورت گرفته و اجرای طرح حامیان 
بازیافت همچنان ادامه دارد. ترابی با اشاره به جزئیات این طرح، تصریح 
کرد: در این راستا برنامه عملی چگونگی تفکیک پسماند و چرخه 
تفکیک آن به کودکان آموزش داده می شود. وی خاطرنشان کرد: 
در پی آموزش های انجام شده توسط کارشناسان سازمان مدیریت 
پسماند و مربیان مدارس، دانش آموزان این پیش دبستانی با تفکیک 
به  با مراجعه  به تحویل آشنا شده و  پسماندهای مدرسه و منزل 
ایستگاه های دریافت پسماند خشک، پسماندهای خشک جمع آوری 
شده را تحویل داده و با نحوه تفکیک انواع پسماندها آشنا شدند. اضافه 
می شود، شش ایستگاه پسماند خشک در شهر بندرعباس فعال است 

که این میزان تا پایان سال افزایش می یابد.
در چهارمین جشنواره روابط عمومی های مناطق مخابراتی:
برترین های روابط عمومی های سراسر 

کشور معرفی شدند
فرصت  خبرنگار   - قزوین 
زارع؛  مسعود  قزوین   - امروز 
روابط  جشنواره  درچهارمین 
مخابراتی،  مناطق  عمومی های 
مخابرات  از  آبادی  امیر  فاطمه 
عنوان  به  قزوین  منطقه 
کارشناس برتر انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل 
شرکت مخابرات ایران،این جشنواره که با حضورمدیران وکارشناسان 
روابط عمومی های شرکت مخابرات ایران تشکیل شد مسئوالن روابط 
عمومی های مناطق مخابراتی،تهران،آذربایجان غربی،مرکزی،همدان 
وزنجان دربخش برون سازمانی به عنوان روابط عمومی برتر معرفی 
شدند. براساس این گزارش، در ارزیابی صورت گرفته مناطق مخابرات 
خراسان رضوی، تهران، سمنان و گلستان در بخش درون سازمانی 
حائز کسب رتبه برتر شدند. همچنین در بخش خالقیت و نوآوری 
مناطق آذربایجان غربی، فارس، اصفهان، خراسان جنوبی و یزد به 
عنوان برترین های این حوزه انتخاب شدند. کارشناسان برتر روابط 
قزوین،  از مناطق خراسان رضوی،  ایران  عمومی شرکت مخابرات 
آذربایجان غربی، در روابط عمومی شرکت مخابرات ایران نیز مورد 
تقدیر وقدردانی قرار گرفتند.در ادامه مدیران مناطق آذربایجان غربی، 
کردستان و همچنین مسئول روابط عمومی آذربایجان غربی به عنوان 
برترین ها ی روابط عمومی معرفی شدند.گفتنی است چهارمین 
مدیرعامل،  سرائیان،  دکتر  حضور  با  ها  عمومی  روابط  جشنواره 
امور  معاون  زارعیان،  دکتر  مدیره،  هیأت  عضو  وصلی،  مهندس 
مشتریان، مهندس بیدخام، مدیر دفتر روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت مخابرات ایران و دیگر مدیران و کارشناسان روابط عمومی های 

مخابرات مناطق کشور برگزار گردید.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود:  

تعامل با مردم شاه کلید و سرمایه 
ارزشمند پلیس

 - شاهرود-بابامحمدی 
سرهنگ اشرفی در نشست 
مجازی  فضای  و  بصیرتی 
هنرمندان  بسیج  کانون 
از  یکی  از  گفت:  شاهرود 
 20 شاهرود  بانک های 
میلیون تومان چک پول سرقت شده در حالی که خودپرداز سالم 
بوده و مشکلی نبوده و این پیچیدگی تغییرات جامعه را نشان می دهد 
که برای اولین بار در کشور این مورد رخ داده است. سرهنگ سید 
مجتبی اشرفی در نشست بصیرتی و فضای مجازی که به همت کانون 
بسیج هنرمندان و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شاهرود در سالن 
جلسات فرهنگسرای مهر برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه در 
جمع هنرمندان خوش ذوق و سلیقه هستیم اظهار کرد: با ابتکار و 
همکاری و کمک شما می توانیم گام های ارزشمندی برای برقراری 
امنیت در جامعه برداریم. وی افزود: هر کس در راه برقراری و تولید 
امنیت گام بردارد مصداق آیات و روایات است که مشمول دعای خیر 
خدا خواهد بود چون خداوند افراد برقرار کننده نظم و امنیت را دعا 
می کند. فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با بیان اینکه چه کنیم 
نعمت امنیت را در سطح شهرستان انجام دهیم خاطر نشان کرد: با 
کمک همه اقشار و تاثیرگذاران در جامعه می توان امنیت پایدار داشته 
باشیم و راهکارهای مختلفی وجود دارد که ماندگارترین و اثرگذارترین 
آن هماهنگی و هم افزایی و تعامل با مردم و خصوصاً نخبگان جامعه 
مانند شما هنرمندان است. وی با اشاره به شرایط امروز جهان و 
پیچیدگی های نظام اجتماعی به سه راهکار اشاره کرد و گفت: پذیرش 
تغییرات و شتاب به عنوان پدیده جدید در زندگی مورد قبول قرار 
گیرد، تالش برای شناخت و تبیین ماهیت و چگونگی و چرایی آن و 
کوشش متفکرانه و عالمانه برای برنامه ریزی و مدیریت این تغییرات 
تغییرات  در  اساسی  راهکار  سه  اجتماعی  مختلف  حوزه های  در 
شتابنده در جامعه است. اشرفی با اشاره به پلیس افزود: پلیس به 
مانند یک نهاد اجتماعی جایگاه ویژه ای در برقراری نظم و انضباط 
در جامعه دارد و بی توجهی به تغییرات شتابنده جامعه ناکارآمدی 
آن و ایجاد ناامنی در جامعه را به دنبال خواهد داشت. وی با اشاره به 
استراتژی پلیس عنوان کرد: پلیس در مقوالت زندگی شهری و تغییر 
و تحوالت در ساختار اجتماعی و عرصه جرایم و ضرورت تغییر در 
ساختار پلیس استرتژی خود را با تغییر شتابنده اجتماع برنامه ریزی 
کرده است. اشرفی با اشاره به جایگاه و نقش پلیس در زندگی شهری 
بیان کرد: در ابتدا زندگی یکجانشینی در جوامع اولیه و شرایط و 
مقتضیات آن بود و با گسترش زندگی شهری نقش پلیس و تخصصی 
شدن وظایف نهادها و حوزه امنیت اجتماعی و تنوع در این حوزه، کار 
پلیس نیز متنوع شد. وی با بیان تغییرات در ساختار اجتماعی جامعه 
گفت: سرعت تغییرات،گستره تغییرات،شدت تغییرات و پیچیدگی 
تغییرات ویژگی تغییرات در ساختار جامعه است. فرمانده انتظامی 
شهرستان شاهرود با اشاره به سرقت 20 میلیون تومان وجه از یک 
خودپرداز در شاهرود اظهار کرد: از یکی از بانک های شاهرود 20 
میلیون تومان چک پول سرقت شده در حالی که خودپرداز سالم بوده 
و مشکلی نبوده و این پیچیدگی تغییرات جامعه را نشان می دهد که 

برای اولین بار در کشور این مورد رخ داده است. 

تبریز – ماهان فالح- مدیرعامل شرکت 
با  شرقی  آذربایجان  برق  تولید  مدیریت 
ناشی  آسیب های  ترمیم  برای  اینکه  بیان 
تجهیزات  به  مازوت  سوخت  مصرف  از 
ریال  میلیارد  از 400  بیش  تبریز  نیروگاه 
در سال گذشته هزینه شد، گفت: به هیچ 
وجه راضی به استفاده مازوت نیستیم ولی 
در برخی موارد چاره ای نداریم.به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، مهندس ناصر معینی 
با اشاره به اینکه شرکت تولید برق نقشی 
ها  نیروگاه  نیاز  مورد  سوخت  تامین  در 
ندارد، به خبرنگاران گفت: از سال 1382 
تبریز  نیروگاه  مصرفی  سوخت   1392 تا 
مازوت بوده و خسارت یاد شده به تجهیزات 
است.وی گفت:  وارد شده  ها  آن سال  در 
علت  به  امسال  ماه  ابتدای دی  روز  در 5 
مدیریت  هوا،  برودت  توجه  قابل  کاهش 
دیسپاچینگ گاز تصمیم به قطع سهمیه 
مصرف  تامین  منظور  به  تبریز  نیروگاه 
خانگی استان های شمالی کشور گرفت و 
ناچار برای تامین سوخت نیروگاه تبریز از 
مازوت استفاده کردیم.وی با اشاره به اینکه 
به جز چند روز یاد شده از 25 مهر 1394 
که لوله انتقال مازوت نیروگاه تبریز پلمب 
شد، برای تامین انرژی مورد نیاز نیروگاه از 
گاز استفاده شده است، اظهار کرد: مصرف 
نازل های  دود،  ورود  داکت های  به  مازوت 
گاز که قیمت هر یک 250 میلیون تومان 
است و لوله های بویلر با قیمت متری 250 
هزار تومان آسیب می زند.مهندس معینی با 
بیان اینکه خروجی واحدهای بخار منتشره 
از دودکش و برج خنک کن نیروگاه تبریز که 
به غلط آالینده عنوان می شود، دود نیست و 
تنها بخار آب است، اظهار کرد: این بخار نه 
تنها آالینده نبوده بلکه موجب تلطیف هوا 
می شود.وی با اشاره به اینکه هزینه انِرژی 
گاز کمتر از مازوت است، گفت: با توجه به 
اینکه مصرف مازوت در نیروگاه تبریز محدود 
به چند روز ابتدای دی ماه بوده است، گفت: 
آلودگی  تداوم  علل  تا  شود  بررسی  باید 

هوای این کالنشهر مشخص شود.مهندس 
معینی با بیان اینکه عده ای نصب فیلتر را 
به دودکش های نیروگاه پیشنهاد می کنند، 
گفت: هزینه نصب یک فیلتر معادل ایجاد 
یک واحد نیروگاهی است و نیروگاه تبریز 

برای نصب فیلتر طراحی نشده است.
افزایش  محض  به  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  اتهام  انگشت  آلودگی هوا  شاخص های 
طرف نیروگاه تبریز گرفته می شود، گفت: از 
چهارم دی به هیچ وجه از مازوت در این 
میزان  همچنان  و  نشده  استفاده  نیروگاه 
آلودگی در این کالنشهر باالست.مدیرعامل 
شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی 
با اعالم اینکه میزان تولید روزانه برق در این 
استان یکهزار و 500 مگاوات و میزان مصرف 
3 هزار مگاوات است، با توجه به روند افزایش 
ایجاد  گاز،  مصرف  افزایش  و  مشترکان 
نیروگاه های جدید از رویکردهای مسئوالن 
نیروگاه  اینکه  به  اشاره  با  استان است.وی 
سهند بناب برای 4 واحد نیروگاهی طراحی 
شده و در زمان حاضر 2 واحد در مدار است، 
افزود: اولویت ما حفظ راندمان تولید از طریق 
بهینه سازی، انجام به موقع تعمیرات و بروز 
رسانی واحدهاست.مهندس معینی با اشاره 
بخار  نیروگاه های  تولید  راندمان  اینکه  به 
گازی 20  نیروگاه های  درصد،  تا 40   37

تا 25 درصد و سیکل ترکیبی 50 درصد 
است، گفت: راندمان نیروگاه حرارتی تبریز 
مناسب و فناوری تولید آن باالست.وی با 
بیان اینکه وظیفه ذاتی نیروگاه ها تامین 
برق در راستای کمک به رشد صنعتی و 
تحقق اقتصاد مقاومتی است، از شرکت گاز 
به جهت تامین انرژِی مورد نیاز نیروگاه های 
استان همچنین دستگاه قضایی به خاطر 
همراهی در حل مشکالت و فراهم کردن 

زمینه تداوم تولید برق قدردانی کرد.
مهندس معینی با اشاره به دشواری تولید 
انرژِی برق و تالش شبانه روزی نیروها به 
کاهش  همچون  بحرانی  شرایط  در  ویژه 
دمای هوا در فصل زمستان از اینکه ارزش 
و  ناشناخته  جامعه  در  هنوز  انرژی  این 
مصرف بی رویه است اظهار تاسف کرد و 
گفت: در شرایط بحرانی ابتدای ماه جاری 
که دمای هوا به 20 درجه سانتی گراد زیر 
صفر کاهش یافت، نیروگاه های آذربایجان 
برق  تامین  در  مهمی  نقش  شرقی 
استان های شمالی ایفا کردند.وی با اشاره 
به اینکه نیروگاه های تبریز، سهند بناب و 
بودند  مدار  در  تولید  حداکثر  با  صوفیان 
تا بحران شمال رد شود، خاطرنشان کرد: 
شرکت گاز در زمستان پیک مصرف دارد 
ولی پیک مصرف برق هم در زمستان و هم 

تابستان است.مدیرعامل شرکت مدیریت 
تولید برق آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
35 سال پیش وابستگی 100 درصدی به 
فناوری برق داشتیم و تمام تجهیزات مورد 
نیاز این صنعت از کشورهای خارجی وارد 
می شد، گفت: در زمان حاضر و با تالش 
این  وابستگی  داخلی  متخصص  نیروهای 
است. یافته  کاهش  درصد   2 به  صنعت 

وی با اشاره به اینکه متخصصان جمهوری 
نصب  حال  در  حاضر  زمان  در  اسالمی 
هستند،  خارجی  کشور  چند  در  نیروگاه 
گفت: ما یکی از پنج کشور دارای دانش 

ساخت پره توربین هستیم.
مدیر نیروگاه تبریز هم با اشاره به اینکه این 
نیروگاه دارای 2 واحد بخار 350 مگاواتی و 
2 واحد گازی 32 مگاواتی است، گفت: در 
زمان حاضر با وجودی که یکی از واحدهای 
بخار نیروگاه در حال تعمیرات است، سهمیه 
1.3 میلیون مترمکعبی روزانه گاز به سختی 
است.مهندس  نیروگاه  مصرف  جوابگوی 
رشید جنگل دوست با بیان اینکه به ازای 
هر مگاوات تولید برق 250 مترمکعب گاز 
نیاز است، با راه اندازی واحد در حال تعمیر 
نیروگاه تا یک هفته آینده، انجام تعمیرات 
نیروگاه سهند  از واحدهای  دوره ای یکی 
شروع می شود و در واقع سهمیه گاز مصرفی 

آن واحد به تبریز منتقل می شود.وی با اشاره 
به واگذاری نیروگاه تبریز به بخش خصوصی 
گفت: مشکالت در ابتدای واگذاری رفع شد 
نیروگاه  ارزشمند  نیروهای  حفظ  برای  و 
قرارداد 15 ساله با سهامداران بسته شده 
نیروگاه  مقام  قائم  موسوی  است.مهندس 
از  خبرنگاران  بازدید  جریان  در  هم  تبریز 
اشاره  با  تبریز  نیروگاه  بخش های مختلف 
به اینکه در تعمیرات دوره ای ) اورهال ( 
واحد دوم نیروگاه تبریز لوله های کندانسور 
نیروگاه  گفت:  است،  تعویض  حال  در 
دارای 65 هکتار فضای سبز است.الزم به 
ذکر است اتاق فرمان نیروگاه تبریز دارای 
میزان  نشانگر  دیجیتالی  کنترل  تابلوی 
گازهای منتشره همچون دی اکسید کربن 
حاصل از نوع سوخت مصرفی نیروگاه است 
که به صورت آنالین از طریق سازمان های 
مختلف از جمله محیط زیست قابل رویت 
است.اضافه می شود عالوه بر نیروگاه تبریز، 
نیروگاه سهند بناب با ظرفیت تولید 650 
مگاوات در قالب 2 واحد حرارتی، نیروگاه 
گازی صوفیان با ظرفیت تولید 50 مگاوات 
مگاواتی  دیزلی 2  واحد  همچنین  و  برق 
اردبیل تحت مدیریت شرکت مدیریت تولید 
برق استان آذربایجان شرقی است و 3 درصد 

برق کشور را تولید می کند.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی:

متخصصان کشورمان در حال نصب نیروگاه در چند کشور خارجی هستند 

2۳ دی ماه؛ سالروز افتتاح فوالد مبارکه در سال ۷۱ با حضور آیت اهلل هاشمی؛

فوالد مبارکه اصفهان تاکنون بیش از 90 میلیون تن انواع محصوالت فوالد ی تولید کرد ه است

مدیرعامل   - امروز  فرصت  خبرنگار  ساری- 
شرکت توزیع برق مازندران با تاکید بر صرفه جویی 
استراتژی  گفت:  صنایع  و  ها  ساختمان  در  انرژی 
صنعت برق استمرار فعالیت صنایع و حمایت از آن 
است. قاسم شهابی در سمینار آموزشی صرفه جویی 
حضور  با  که  ساختمان ها  در  انرژی  برچسب  و 
سازمان  و  توانیر  و  نیرو  وزارت  ارشد  کارشناسان 
بهینه سازی مصرف انرژی ایران در محل باشگاه برق 
ساری برگزار شد، اظهار کرد: امروزه باید مدیریت 

مصرف منابع انرژی به ویژه مدیریت مصرف برق در 
سرلوحه وظایف متولیان امور برق و نیز مشترکین 
قرار گیرد. وی افزود: اتخاذ سیاست ها در مدیریت 
مصرف بایستی به گونه ای باشد که موجب کاهش 
در تولید صنایع، کاهش در راندمان کاری ادارات و 
سازمانها و موجب کاهش در کیفیت و سطح رفاه 
زندگی نشود. مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران، 
با بیان اینکه با پیشرفت تکنولوژی در سالهای اخیر 
است،  یافته  افزایش  مصرف  مدیریت  برای  انگیزه 
ادامه داد: ساخت تجهیزات با راندمان باالتر، تولید 
با بهره وری بیشتر، تولید وسایل روشنایی، سرمایشی 
استاندارد های  بهبود  مصرف،  کم  گرمایشی  و 
ساختمان سازی و... از مواردی است که باعث بهبود 
گفته  به  می شود.  برق  مصرف  در  بازده  افزایش  و 

شهابی، استراتژی صنعت برق استمرار فعالیت صنایع 
و حمایت از آنها به دلیل مولد بودنشان است و در 
عین حال باید تالش همه بر بهبود اصالح الگوی 
بازدهی تجهیزات و  افزایش  و  مصرف در سازمانها 
کاهش مصارف غیر ضروری به ویژه در ساعات اوج 
بار فصل تابستان باشد. وی افزود: با این اقدامات به 
تحقق اهداف وزارت نیرو و صنعت برق در راستای 
برنامه های مدیریت بار کمک خواهیم کرد. شهابی 
با بیان اینکه وضعیت مصرف برق در شرکت توزیع 
برق مازندران به گونه ای است که بین حداقل مصرف 
و حداکثر آن تناسب خوبی وجود ندارد، ادامه داد: 
بررسی نمودار انرژی تحویلی روزانه این شرکت در 
سال جاری نشان می دهد میزان مصرف در ایام گرم 
سال نسبت به ایام سرد سال حدود سه برابر اختالف 

روزانه در  برق  نمودار مصرف  این  داردافزود:  وجود 
حوزه خدمات رسانی این شرکت ) از گلوگاه تا آمل و 
فریدونکنار( نشان می دهد میزان پیک غیر همزمان 
در تاریخ 24 مرداد ماه سال جاری به میزان 1744 
کرد:  تصریح  ادامه  در  شهابی،  است.  بوده  مگاوات 
در کشور ما مدیریت مصرف جای کار دارد و این 
بخش دامنه وسیعی دارد که باید در رفتار همه ما 
نمود عینی پیدا کند. وی در پایان با ابراز امیدواری 
از اینکه مدیریت مصرف در همه ابعاد زندگی مردم 
جامعه کاربردی شود، افزود: البته خانواده وزارت نیرو 
در نهادینه شدن مدیریت مصرف نقش تعیین کننده 
دارد و بر این اساس موضوع تعیین رتبه و برچسب 
انرژی ساختمان های این وزارت بر اساس استاندارد 

اجباری، در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران:

استراتژی صنعت برق حمایت از صنایع است

گزارش  به   - امروز  فرصت  خبرنگار   - زنجان 
نیروي برق استان  دفترروابط عمومي شرکت توزیع 
احداث شبکه کابل خودنگهدار و  زنجان، 1450متر 
جمع آوري کل شبکه سیمي روستاي سعید کندي 
تلفات  با هدف کاهش  توابع شهرستان ماهنشان  از 
انرژي و با رویکرد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
منطقه  وکوالك  برف  و  جوي  نامساعد  شرایط  در 
کوهستاني اجرا شد. مانور بحران و پدافند غیرعامل 
ماهنشان  برق شهرستان  توزیع  مدیریت  راهبري  با 
مرکز  راهداري،  بخشداري،  فرمانداري،  همراهي  و 
و  انتظامي  نیروي  احمر،  پزشکي، هالل  فوریت های 

فرماندهي سپاه ناحیه این شهرستان طبق سناریوي 
از پیش تعیین شده در قالب 8 اکیپ عملیاتي و 35 
تن از پرسنل امورهاي برق شمال شهرستان زنجان، 
به  نسبت  ایجرود،   وشهرستان  سلطانیه  شهرستان 
سعید  روستاي  برق  فشارضعیف  شبکه  ساماندهي 
ارتفاعات  در  ماه نشان  کیلومتري  در 70  که  کندي 
صعب العبور واقع شده است اقدام شد. گفتني است 
در پروژه ي کابلي نمودن شبکه های برق کل روستاي 
سعید کندي که در دور افتاده ترین نقطه استان واقع 
شده و به عنوان منطقه پرخطر شناسایي شده بود _ 
و  بحران  مدیریت  و  انرژي  تلفات  کاهش  رویکرد  با 

پدافند غیرعامل _ نزدیک به یک ونیم کیلومتر شبکه 
توزیع برق با کابل خودنگهدار تعویض شد و به میزان 
قابل توجهي انرژي توزیع نشده کاهش یافته وموجب 

مدیریت  سعادتي  شد.  مردم  رضایتمندي  افزایش 
توزیع برق شهرستان ماه نشان ضمن اشاره به نقاط 
قوت مانوریادشده که موجب افزایش آمادگي پرسنل 
در مواقع بحران و هماهنگي مناسب بین دستگاه هاي 
اجرایي شهرستان بویژه اکیپ های اداره کل راهداري، 
خاطر نشان کرد : با ساماندهي ضربتي کلیه فیدرهاي 
شبکه فشار ضعیف برق روستاي سعید کندي به میزان 
کاسته  غیرمجاز  انشعاب های  میزان  از  توجهي  قابل 
شده و قدرت وتوانمندي اکیپ های عملیاتي در شرایط 
سخت شامل توفان، یخبندان و بسته شدن راه های 

ارتباطي بصورت واقعي ارزیابي شد. 

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان در بیست و چهارمین سالروز راه اندازی شرکت فوالد مبارکه 
گفت: شرکت فوالد مبارکه در 23 دی ماه سال 1371 بصورت رسمی 
با حضور آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رییس جمهور وقت افتتاح شد و 
همواره ایشان در طول فعالیت این شرکت، از صنعت فوالد و این شرکت 
حمایت نمود. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، دکتر بهرام سبحانی با 
تسلیت ارتحال رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و قدر دانی 
از خدمات ارزنده ایشان در طول عمر با عزتشان گفت: شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان با دستان سردار بزرگ سازندگی افتتاح و راه اندازی شد 
و این شرکت تاکنون حدود 90 میلیون تن انواع محصوالت فوالدی را 
تولید کرده است. وی افزود: امروز فوالد مبارکه اصفهان به یک سازمان 
دانش بنیان و توسعه محور تبدیل شده و این مهم با وجود فرهنگ 
غني سازماني کارکنان و تولید رقابتي به عنوان رمز ماندگاري و تعالي 
شناخته شده است. دکتر سبحانی افزود: فوالد مبارکه اصفهان هم اکنون 
به عنوان بزرگ  ترین فوالد ساز خاورمیانه و شمال آفریقا دارای سهم 
50 درصدی از تولید فوالد کشور می  باشد. وی ادامه داد: این شرکت از 
ابتدای بهره  برداری تاکنون با تولید و عرضه بیش از 90 میلیون تن انواع 
محصوالت فوالدی تخت، موتور محرك صنایع پایین  دستی و استراتژیک 

کشور بوده و همواره رویکرد حمایتی از تولید داخل را به عنوان رسالت 
اصلی سرلوحه کار خود قرار داده است. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان ادامه داد: این شرکت بزرگترین تولید کننده آهن اسفنجی در 
جهان با ظرفیت تولید12میلیون تن در سال با 12 واحد احیای مستقیم 
است. وی ارزش فعلي گروه فوالد مبارکه را بیش از 250/000 میلیارد 
ریال عنوان کرد و افزود: این شرکت بزرگترین شرکت بورسی با 75000 
میلیارد ریال سرمایه ثبتی است. دکتر سبحانی افزود: تاثیر گروه فوالد 

مبارکه در اقتصاد کشور به گونه ای رقم خورده که این مجموعه سهم 
یک درصدي در تولید ناخالص داخلی )GDP( و سهم 5 درصدي در 
تولید ناخالص داخلی بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. وی به 
زنجیره تامین گسترده این شرکت با پوشش 2800 شرکت تامین کننده 
خدمات و کاال اشاره کرد و گفت: از نظر گستردگی شبکه مشتریان بیش 
از 1000 کارخانه و کارگاه بطور مستقیم و 3000 کارخانه و کارگاه بطور 

غیرمستقیم از محصوالت این شرکت بهره می برند.

تبریز - ماهان فالح- مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب شهری آذربایجان شرقی از نصب پکیج 
و سامانه پالسمایی در تصفیه خانه نظرکهریزی 
سوی  از  سامانه  این  گفت:  و  داد  خبر  هشترود 
در  بار  اولین  برای  و  شده  تهیه  تبریز  دانشگاه 
جهان در این تصفیه خانه نصب می شود.به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، مهندس علیرضا ایمانلو در 
شرب  آب  خانه  تصفیه  اجرایی  روند  از  بازدید 
شهر نظرکهریزی هشترود در جمع خبرنگاران، 
افزود: این سامانه 10 میلیارد ریال هزینه داشته 
که از محل منابع داخلی تامین شده و با نصب 
آن مردم این شهر از فروردین سال آینده از آب 
می شوند.وی  برخوردار  بهداشتی  و  سالم  شرب 
اضافه کرد: پیش از این قرار بود که 30 میلیارد 

ریال برای تجهیز و تکمیل طرح تصفیه خانه آب 
اما  نشد  محقق  که  یابد  اختصاص  نظرکهریزی 
امسال از منابع داخلی 12 میلیارد ریال به این 
پروژه اختصاص یافت.وی در مورد فاضالب مدرن 
شهری هشترود گفت: فاز دوم این طرح در سال 
96 شروع می شود و برای ادامه روند ساخت تصفیه 
خانه فاضالب این شهر نیز با هر سرمایه گذاری که 
آماده  کند  سرمایه گذاری  زمینه  این  در  بتواند 
عقد قرارداد هستیم.وی گفت: با توجه به کمبود 
اعتبارات دولتی دنبال راهکار جایگزین و استفاده از 
ظرفیت های سرمایه گذار بخش خصوصی هستیم 
کشور  در  شده  گرفته  پیگیری های صورت  با  و 
مشکل تصفیه خانه هشترود 80 درصد حل شده 
و تا 2 ماه آینده با اعتبارات دولتی از سر گرفته 

فاضالب  و  آب  شرکت  کرد:  اضافه  می شود.وی 
استان در دولت تدبیر و امید بیش از 720 کیلومتر 
شهرهای  سطح  در  آب  شبکه  توسعه  و  اصالح 
استان اجرا کرده و همچنین در همین مدت بیش 
از 80 کیلومتر خطوط انتقال آب اجرا و تعداد 47 
حلقه چاه حفر و 54 حلقه چاه را نیز تجهیز شده 

است.وی افزود: شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی در حال حاضر بیش از یک میلیون و 122 
هزار انشعاب آب دارد که در 60 شهر استان آب 
شرب بهداشتی 3 میلیون نفر را تامین می کند.

وی اظهار کرد: 57.5 درصد جمعیت شهری در 
آذربایجان شرقی نیز از سامانه جمع آوری و دفع 
بهداشتی فاضالب های خانگی بهره مند هستند که 
این میزان رقمی بیش از 626 هزار فقره انشعاب 

فاضالب را شامل می شود.
وی گفت: حجم مخازن واقع در مدار بهره برداری 
در استان به مقدار 913 هزار و 338 مترمکعب 
به مقدار 56 هزار  باب مخزن  بوده و تعداد 13 
به  اعتبار  تامین  صورت  در  مترمکعب   500 و 

بهره برداری می رسد.

باهمت پرسنل توزیع برق استان زنجان در مانوربحران روستاي سعید کندي ماهنشان :

شرایط نامساعد جوي د رمناطق کوهستاني استان مانع از خد مت رساني به مرد م نشد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی:
تصفیه خانه آب نظرکهریزی هشترود به سامانه تصفیه پالسمایی تجهیز شد

بوشهر-خبرنگار فرصت امروز - با هدف توسعه 
گاز در استان بوشهر و برخورداری حداکثری مردم از 
نعمت گاز، از ابتدای سالجاری تا پایان آذرماه افزون بر 

17600 انشعاب در نقاط مختلف استان اجرا و نصب 
گردیده است. مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر با 
اعالم این خبر افزود : از این میزان، قریب به 8638 
انشعاب در شهرها و افزون بر 9027 انشعاب نیز در 
روستاهای استان نصب شده است. مهندس غالمعباس 
حسینی تصریح کرد : این تعداد انشعاب های نصب 
شده در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل حاکی از 
افزایش 21 درصدی نصب انشعابات دراستان می باشد. 
وی در ادامه اظهار داشت : بیشترین انشعابات نصب 

شده در استان به ترتیب در شهرستان های دشتستان، 
گاز  عامل شرکت  مدیر  است.  بوده  و دشتی  بوشهر 
را  استان  در  انشعابات  نصب  بوشهر،گسترش  استان 
یکی از سیاست های تحقق اقتصاد مقاومتی بیان نموده 
و اظهار داشت : با اتمام پروژه های بند »ق« و گازرسانی 
به روستاهای واجد شرایط، پیش بینی می شود آمار 
نصب انشعاب ها همچنان به سرعت افزایش یابد. وی 
در  انشعاب  مجموعا 154680  کنون  تا  شد:  یادآور 
اقصی نقاط استان نصب گردیده که با تحقق این امر، 

زمینه برخورداری تعداد زیادی از خانوارهای هم استانی 
از نعمت گاز فراهم شده است. مدیر عامل شرکت گاز 
تعامل خوب  از  قدردانی  با  خاتمه  در  بوشهر  استان 
دستگاه های اجرایی ذیربط و نیز اعتبارات اختصاص 
توسعه  جهت  در  گاز  ملی  شرکت  سوی  از  یافته 
گازرسانی در کشور بیان داشت : با برنامه ریزي های 
انجام شده درصدد توسعه گازرسانی و فراهم نمودن 
زمینه برخورداری بخش اعظمی از روستاها و نقاط 

محروم استان از نعمت گاز می باشیم.

رشد 21 د رصد ی نصب انشعاب گاز د ر استان بوشهر
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