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معاون حقوقی قوه قضاییه مطرح کرد

انتقاد از رد کلیات الیحه جامع وکالت در مجلس
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بندرعب��اس-  خبرن��گار فرص��ت امروز- 
جش��ن بزرگداش��ت س��ی و هش��تمین 
س��الگرد پی��روزی ش��کوهمند انق��اب 
اس��امی ای��ران ب��ا حض��ور فرمان��دار 
بندرعب��اس و معاونی��ن ایش��ان، رئیس 

س��ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، مدیرعامل، معاونین، 
مدی��ران و خانواده کارکنان ش��رکت فوالدهرمزگان برگزار ش��د. 
در جش��ن خانوادگی ش��کوفایی فوالد هرمزگان در سایه انقاب 
اس��امی مهندس امیرمس��عودهرایتان مدیرعامل فوالدهرمزگان 
با اش��اره به رش��ادت های م��ردان و زنان ایرانی بخصوص ش��هدا 
انقاب، هشت س��ال دفاع مقدس، مدافعین وطن، مدافعین حرم 
و آتش نشانان گفت: انقاب اسامی که به برکت خون این شهدا 
و امام��ت امام خمینی)ره( و رهبری مق��ام معظم رهبری اکنون 
قدرتمند و باصابت گامهای توس��عه یافتگی را محکم برداش��ته 
اس��ت. مدیرعامل فوالدهرمزگان با تس��لیت رحل��ت جانگداز یار 
دیری��ن ام��ام و رهبری، حضرت آیت ا.. هاش��می رفس��نجانی و 
شهادت آتش نشانان ساختمان پاسکو، یاد و خاطره شهید آتش 

نشان هرمزگانی، برکت جوزری را گرامی داشت. هراتیان...

تبری��ز - ماه��ان ف��اح: جلس��ه گزارش 
فعالی��ت هیئت مدیره ب��ه مجمع عمومي 
صاحبان س��هام ش��رکت آب و فاضاب 
استان آذربایجان ش��رقي جهت بررسی 

و تصویب بودجه س��ال 1396  باحضور و 
به ریاس��ت معاونت هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسي آب و 
فاضاب کش��ور آغاز و با تصویب صورت های مالی س��ال  1394  
طرح های تملک دارایی های س��رمایه ای شرکت به کار خود پایان 
داد. ب��ه گ��زارش خبرنگار م��ا در تبریز، در این جلس��ه مهندس 
پاک��روح بعن��وان نماینده ریاس��ت مجمع و مع��اون هماهنگی و 
پش��تیبانی شرکت مهندسي آب و فاضاب کشور به همراه هیئت 
همراه،  مهندس ایمانلو مدیرعامل ش��رکت و اعضای هیئت مدیره 
ش��رکت آب و فاضاب آذربایجان شرقي، نمایندگان وزارت نیرو و 
همچنین نماینده ای از سهام شهرداری حضور داشتند. در ابتداي 
این جلسه مهندس ایمانلو، مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان 
ضمن تش��کر و قدردانی از حضور مهندس پاکروح و س��ایر اعضاء 

مجمع وصاحبان سهام، گزارشی از عملکرد و فعالیت های...

بودجه سال 1396 شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی به تصویب 

مجمع عمومی صاحبان سهام رسید

فوالدهرمزگان عالوه بر تولید به 
رسالتهای اجتماعی نیز توجه دارد
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معاون حقوقى قوه قضاييه با انتقاد از رد كليات اليحه 
ــيون حقوقى قضايى مجلس، از  جامع وكالت در كميس
وكال خواست تا با نشست مشترك، موارد اختالفى را رفع 

و اليحه را براى تصويب به مجلس ارسال كنند. 
به گزارش ايرنا، ذبيح اهللا خدائيان در آيين گراميداشت 
ــر در محل كانون وكال، افزود: ماده 211 برنامه  دهه فج
پنجم توسعه قوه قضاييه را مكلف كرد اليحه جامع وكالت 
را در سال اول برنامه تهيه و به دولت ارسال كند كه اين 
اليحه تبديل به يك اليحه جنجالى و طورى وانمود شد 
ــت كه بايد بگويم  كه مغايرتى بين قوه و كانون وكال اس
تهيه اين اليحه به دليل تكليفى بود كه مجلس بر دوش 

قوه قضاييه گذاشته است. 
ــه كرد: در موادى از اليحه اختالفى بين قوه  وى اضاف
قضاييه و مجريه بود كه به هيأت حل اختالف واگذار شد 

و هيات، اليحه دولت را پذيرفت. 
در  ــكاران  هم ــه  اينك ــان  بي ــا  ب ــان  خدائي
و  ــد  بودن ــف  مخال آن  ــواد  م ــى  برخ ــا  ب ــون  كان
ــدگان وكال  ــرد: نماين ــتند، اظهارك ــالف نظر داش اخت
ــتند با حضور در مجلس، موضوع را رسيدگى  مى توانس
ــود اينكه خود مجلس، قوه قضاييه را به  كنند اما با وج
انجام اين كار مكلف كرده بود، كليات اليحه را رد كرد. 

وى ادامه داد: اليحه اى كه دولت و قوه قضاييه روى آن 
كلى كار كرده بودند به يكباره كنار گذاشته شد؛ درحالى 
كه مواد مورد اختالف را با نشست ها مى شد حذف كرد 

و اليحه را به صحن علنى مجلس فرستاد. 
خدائيان خاطر نشان كرد، برخى وكال معتقد هستند 
ــتقالل وكال را از بين ببرد  كه قوه قضاييه مى خواهد اس
ــتقالل وكال تاكيد  ــى كه در همين اليحه به اس در حال
شده بود و در بحث نظارت ها مشكل داشتيم كه نظارت 
ــود.  وى ادامه داد:  در ديگر كشورها هم مشاهده مى ش
قوه قضاييه نمى خواست وجهه كانون وكال را خدشه دار 
كند چون معتقديم اگر ضرورت به برقرارى عدالت است، 
ــند.  معاون قوه  ــتقل باش قاضى و وكيل هر دو بايد مس
قضاييه اضافه كرد: بعضى ها حتى اين طور وانمود كردند 
كه قوه قضاييه ميانه خوبى با وكالت ندارد اما آنچه شما 

االن در عمل مى ببينيد خالف اين ادعاست. 
وى با بيان اينكه قانون آيين دادرسى كيفرى اعتماد 
ــد: طبق اين قانون فرد از  بااليى به وكال دارد، يادآور ش
لحظه دستگيرى مى تواند دسترسى به وكيل داشته باشد 
و در همه محاكمات در دادگاه كيفرى يك و بحث جرائم 
ــته باشد.  خدائيان درباره  اطفال بايد وكيل حضور داش
ــى يعنى اصالحيه  يك ماده اختالفى قانون آيين دادرس
ــت كه  ــاده 48، اظهاركرد: اين ماده مورد اختالف اس م
ــتيم موضوع  ــنهاد قوه قضاييه نبوده و حتى خواس پيش
مجددا بررسى شود.  معاون حقوقى قوه قضاييه در بخش 
ــتقالل وكال و  ــخنانش با تاكيد بر لزوم اس ديگرى از س
قضات، گفت: استقالل وكال و قضات الزم است اما مهم تر 
از استقالل نهاد، استقالل شخص وكيل يا قاضى است. 

وى افزود: يعنى كسانى را انتخاب كنيم كه خداترس 
ــواد  ــل يا قاضى از حيث س ــر وكي ــند و اگ و آزاده باش
نفوذناپذيرى و خداترسى مستقل نباشد در عمل، عدالت 

مدنظر اجرا نخواهد شد. 
خدائيان تصريح كرد: از اين رو هنگام وضع قانون، بايد 
ــتگاه هاى نظارتى، دادسرا و دادگاه انتظامى انتخابى  دس
ــند چون در اين صورت كار خود را به خوبى و بهتر  باش

انجام مى دهند. 
بسيج تابع هيچ جريان و حزبى نيست

ــيج نهادى  ــاره به اينكه بس ــان در ادامه با اش خدائي
ــت كه تابع جناح و حزب خاصى نيست  چندبعدى اس
گفت: بسيج، نهاد نظامى نيست و به فراخور نياز جامعه 
از جنگ تحميلى گرفته تا جبهه جنگ نرم وارد عرصه 

مى شود. 
ــيج حضور  ــه كرد: در هر مجموعه اى كه بس وى اضاف
ــت و از هر طيف اصولگرا،  ــاء خير و بركت اس يابد، منش
ــون در آن حضور دارند كه اين را  اصالح طلب و اعتدالي
بايد به فال نيك گرفت و از اين ظرفيت عظيم به خوبى 

در جهت خدمت به مردم بهره گرفت. 
ــش ديگرى از  ــه در بخ ــوه قضايي ــاون حقوقى ق مع
ــاره به تاريخچه وكالت اظهاركرد: عمر  ــخنانش با اش س
وكالت به درازاى عمر بشر است و در تاريخ ايران باستان 
در آثار ادبى اين موضوع وجود دارد و در شرع اسالم هم 

باب وكالت جداى از باب قضاوت است. 
ــام وكالت را  ــتين مقرره نظ معاون قوه قضاييه نخس
ــال 1288 شمسى به  نظامنامه اى عنوان كرد كه در س
ــراض وكال قرار  ــيد كه اين مقرره مورد اعت تصويب رس
گرفت و به تبع آن در شهريور 1290 قانونى به تصويب 

رسيد. 
وى افزود: قانون محاكمات حقوقى هم همان سال به 
ــوه حضور وكال در  ــيد كه در اين قانون نح تصويب رس

محاكم پيش بينى شده است. 
ــده وكال زير  ــاره ش وى ادامه داد: در هر دو قانون اش
مجموعه وزارت دادگسترى بود و وكال نسبت به دخالت 
ــا اينكه وزير  ــتند ت ــت در عقد وكالت اعتراض داش دول
ــد و داور همه را  ــوان داور انتخاب ش ــترى به عن دادگس

منحل و از نو بعد از چهار ماه مقرراتى وضع كرد. 
خدائيان ادامه داد: قانون ديگرى در سال 1294 وضع 
ــد كه اين قانون شخصيت حقوقى به نهاد وكال داد و  ش
ــكل از 5 تا 12 نفر تشكيل شود  اذعان كرد كانونى متش
و رئيس آن چون توسط وزير دادگسترى انتخاب مى شد 

مى توانست غيرحقوقدان باشد. 
وى با بيان اينكه قانون استقالل وكال در سال 1332 
ــد، اظهاركرد: بعد انقالب قانون اصالح قانون  تصويب ش
استقالل وكال به تصويب رسيد و آخرين قانون، كيفيت 
اخذ پروانه وكالت بود و تغييرى جز «بررسى صالحيت 
ــاهده  اعضاى هيات مديره را به كانون انتظامى داد» مش

نشد. 

معاون حقوقى قوه قضاييه مطرح كرد

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

هدف موردنظر به نفع شخصى به كار برند. 
سوء استفاده از اختيارات در حقوق شركت ها مورد توجه بيشتر قرار 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 بوده و ممكن است 
موجب تضرر اشخاص متعدد شود بنابر اين عالوه بر حفاظت شركت در مقابل 
چنين خطرى حمايت از حقوق اشخاص ثالث هم ضرورى است. قوانين اغلب 
ــتفاده از اختيارات و مشاغل نكرده اند ولى علماى  كشورها تعريفى از سوء اس
ــكيل دهنده آن را مورد تجزيه و  ــوق و رويه قضايى مصاديق و عناصر تش حق
تحليل قرار داده اند. در حقوق تجارت ايران تعريفى از سوء استفاده از اختيارات 
ــبب ارتباطى كه حقوق تجارت با حقوق مدنى دارد  ــت ولى به س ــده اس نش
ــتفاده از حق در بعضى جهات قابل قياس  مى توان آن را با قاعده كلى سوء اس
دانست. سوء استفاده از حق در اصالح حقوقى چنين تعريف شده است «به كار 
بردن، حق، خواه به طور مادى و خواه در ضمن يك عمل حقوقى به ضرر غير كه 
به عنوان استفاده از حق مشروع به كار مى رود ولى صاحب آن حق به قصد اضرار 
ــه غير حق خود را به كار مى برد. اين اصطالح مخصوص حقوق جديد ايران  ب
است ولى اين بحث در فقه در قاعده «الضرر» و در قانون مدنى در ماده 132 
مطرح شده است» در تعريف باال (استفاده از حق مشروع) را مى توان مترادف با 
حق قانونى دانست و نه به تعبير حقوق اروپايى كه مفهومى موسع تر از آن دارد. 
و اما كلمه (قصد اضرار به غير) با توجه به رويه قضايى نوين در حقوق كشورهاى 
مختلف به طورى كه اشاره شده در بحث تفصيلى نيز خواهيم ديد از مصاديق 
سوء استفاده از حق محسوب نمى شود. در مورد قاعده ال ضرر كه در ماده 132 
قانون مدنى مطرح شده فقط قسمتى از ماده مذكور را مى توان با سوء استفاده 
ــت زيرا ماده مزبور مى گويد كسى نمى تواند در  از اختيارات قابل قياس دانس
ملك خود تصرفى كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفى كه به قدر 

متعارف و براى رفع حاجت يا رفع ضرر باشد. 
قسمت اول ماده كه مقرر مى دارد كسى نمى تواند در ملك خود تصرفى 
كند كه مستلزم تضرر همسايه شود... مسئوليت با تقصير است ولى تقصير 
 (acteintentionne) كه مبناى آن زيان است ممكن است عمل عمدى
ــه در حالت اول تقصير  ــدى (actenon intentionnel) ك ــا غير عم ي
 faute ــبه جرمى جرمى faute delic tuelle و در حالت دوم تقصير ش
ــود در سوء استفاده از حق اصوال ماهيت  quasi delictuelle گفته مى ش
ــورهاى مختلف قرار گرفته  ــى تقصير مورد بحث علماى حقوق كش قضاي
ــخص قصد اضرار  ــق وقتى تحقق پيدا مى كرد كه ش ــتفاده از ح و سوء اس
ــور و پاژ (De page) از اين سيستم دفاع  ــته باشد. پروفس به ديگران داش
ــتر براى تضرر ديگران است  ــتفاده از حق بيش كرده معتقد بود كه سوء اس
ــخصى ولى اين نظريه شديد مورد انتقاد قرار گرفته و  ــتفاده خود ش تا اس
ــت. به نظر علماى معاصر  ــده اس ــروزه از طرف علماى حقوق مطرود ش ام
ــود به نحوى از  ــى كه با قصد اضرار به ديگران مرتكب تقصير جرمى ش كس
ــببيت بايد بر  ــا از حق خود تجاوز كرده و در صورت برقرارى رابطه س انح
طبق موارد پيش بينى شده در قانون مدنى محكوم شود و اما سوء استفاده 
ــتلزم مسئوليت شبه جرمى است كه در خارج از هرگونه قصد  از حق مس

ــه به عواقب اجراى حق صورت مى گيرد.  ــى احتياطى يا عدم توج اضرارياب
ــت از تعدى يا تفريط (ماده  بنابراين تقصير در حقوق مدنى ايران اعم اس
ــت اما ماده 328  ــر در مقام بيان تقصير عمدى اس ــاده اخي 953 ق. م) م
ــد و نه تقصير. مى گويد: «هر  ــون مدنى از نظريه عليت صحبت مى كن قان
كسى مال غير  را تلف كند ضامن آن است بايد مثل يا قيمت آن را بدهد 
ــد و اعم از اينكه  ــد يا بدون عم ــم از اينكه از روى عمد تلف كرده باش اع
ــوب كند ضامن نقص آن  ــا منفعت و اگر آن را ناقص يا معي ــد ي عين باش
ــه شرط: ضرر، عمل عليت  ــت»كه نقش عمل زيان آر با وجود س مال اس
ــئوليت است. منظور از تعدى تجاوز از حدود  بين ضرر و عامل موجب مس
اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگرى ولى تفريط عبارت است 
ــت  از ترك عملى كه به موجب قرارداد با عرف براى حفظ مال غير الزم اس
(مواد 951و 952 ق. م) و ماده 335 قانون مدنى تقصير غير عمدى را نيز 
ــئوليت مدنى ايران مصوبه 1339 تقصير  بيان مى كند و باالخره قانون مس
ــيم مى كند. تضرر مندرج در ماده 132 ق. م  را به عمد_ بى احتياطى تقس
ممكن است با حسن نيت صورت گيرد در اين صورت باز مورد از مصاديق 

سوء استفاده از حق محسوب و عامل 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 را بايد عرف يا قانون معين كند و  ــت زيرا تص از حق حائز اهميت اس

به عالوه صاحب حق نفع قابل توجه از اعمال حق خود داشته باشد.
ــا در نظر گرفتن تئورى هاى جديد  ــور كلى مى توان ماده 132 را ب به ط
چنين تفسير كرد: اگر كسى در حدود قانون يا عرف در ملك خود تصرفى 
ــن  ــود بايد اين تصرف با حس ــايه ش ــد به نحوى كه موجب تضرر همس كن
ــد و در  ــته باش نيت بوده و تصرفى براى صاحب حق نفع قابل توجه داش
ــتفاده كرده است پس شرايط الزم براى  غيراين صورت از حق خود سوء اس

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)

ــتفاده از اختيارات دارنده حق از اختيارات به منظورى از  اما در سوء اس
ــتفاده مى كند. بدين ترتيب دارنده  ــه كه علت وجودى اختيار بوده اس آنچ
حق چنين هدف خارجى را انتخاب كرده اما بدون اينكه سوء نيت داشته 
ــد. در چنين تعريفى از مفاهيم ذهنى تقصير پرهيز شده است. جهات  باش
اشتراك تجاوز از حق و سوء استفاده از اختيار وجود تضرر و داشتن حسن 
نيت است ولى وجوه افتراق آنها قصد انتخاب هدف خارجى است كه عنصر 
ــكيل مى دهد كه در سوء استفاده از  ــتفاده از اختيارات را تش اصلى سوء اس
حق وجود ندارد و به عالوه كلمه حق غير صريح و سوء استفاده از حق را به 
تمام امتيازات حقوقى از قبيل: آزادى بيان، آزادى تجارت و صنعت (رقابت 

غير قانونى) تسرى مى دهد. 

حفاظت شركت در مقابل سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل
ــورى يا در  ــارات خود به منظ ــركت، از اختي ــى از اعضاى ش ــى يك وقت
ــركت كه  ــتفاده كند در نتيجه آن ش ــركت سوء اس جهتى غير از منافع ش
ــامل سهامداران يا شركا است ممكن است متضرر شود. حقوق در برابر  ش
ــد بدين ترتيب كه ابتدا  ــان مى ده ــن خطرى دو نوع عكس العمل نش چني
سعى مى كند از سوء استفاده پيشگيرى كند و سپس در صورت تحقق آن 

ضمانت اجرايى آن را تعيين كند. 
ادامه دارد

سوء استفاده از اختيارات يا مشاغلسوء استفاده از اختيارات يا مشاغل
در حقوق تجارت در حقوق تجارت (قسمت اول)(قسمت اول)
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بازديد وزير جهادكشاورزي از طرح هاي 
جنگلكاري استان ايالم

ايالم-  خبرنگار فرصت امروز- مهندس محمود حجتي 
توسعه  هاي  طرح  از  همراه  هيئت  و  كشاورزي  جهاد  وزير 
روابط  گزارش  به  آوردند.  بعمل  بازديد  ايالم  استان  جنگل 
ايالم  استان  آبخيزداري  و  طبيعي  منابع  كل  اداره  عمومي 
مهندس محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي در جريان اين 
بازديد ضمن رضايت از كيفيت طرح هاي اجرايي مذكور اعالم 
داشتند استان ايالم با توليد ساليانه بيش از 6 ميليون اصله 
نهال استاندارد و باكيفيت در زمينه توليد نهال و توسعه جنگل 
در سطح كشور سرآمد و از استان هاي شاخص مي باشد و 
اقدامات در خور توجهي انجام داده اند. دكتر احمدي مديركل 
جنگلکاری  طرح  گفت:  استان  آبخيزداري  و  طبيعي  منابع 
مشاركتی بخش صالح آباد شهرستان مهران با هدف بهبود 
معيشت خانوارهای دخيل در اين طرح، افزايش مشاركت و 
حضور واقعی مردم در احياء و توسعه جنگل های استان، حفظ 
و افزايش تنوع گونه¬هاي جنگلي و رسيدن به توسعه پايدار، 
توسعه و افزايش سطح جنگلها و دستيابي به شاخص ده درصد 
سطح جنگل نسبت به سطح كل كشور، كاهش ضريب روان 
آب و جلوگيري از سيالبها و در نتيجه افزايش بيالن توليد 
آب، حفاظت خاک و تغذيه سفره های آب زيرزمينی و كنترل 
فرسايش و رسوب، كاهش آالينده ها و ريزگردها و ترسيب 
كربن و جلوگيری از فرايند بيابان زايی و با استفاده از گونه 
هاي بومي در استان اجرا شده است. الزم به ذكر است گونه 
هاي مورد استفاده در اين طرح شامل: پسته خوراكی، بنه، 
خرما، كنار، بادام، عناب، اكاليپتوس و كهور )بعنوان بادشکن( و 
گياهان دارويی مورد كاشت: ختمی، رزماری، آويشن، به ليمو، 

علف مار، گل نرگس، رازيانه مي باشد.
 

اجرای 32 هزار مترمربع عملیات 
پیاده روسازی در سطح شهر

اراک -  خبرنگار فرصت 
امروز- محمدرضا خسروی 
عمرانی  و  فنی  معاون 
گفت:  اراک  شهرداری 
در  پياده روسازی  عمليات 
سطح شهر اراک با استفاده 

از مرغوب ترين مصالح و با هدف ساماندهی معابر و همچنين 
زيباسازی فضاهای شهری صورت پذيرفته است؛ به طوری كه از 
ابتدای سال جاری تاكنون بالغ بر 32هزار مترمربع پياده روسازی در 
سطح مناطق مختلف شهری انجام شده است. وی اظهار داشت: 
عمليات بهسازی پياده روهای شهری همواره در دستور كار اين 
حوزه قرار داشته است و هدف از اجرای آن عالوه بر زيبايی منظر 
شهری، افزايش ايمنی در سطح معابر و كمک به بهبود عبور و 
مرور شهری می باشد. وی گفت: عمليات بازسازی و ساخت پياده رو 
از جمله فعاليت های ساالنه شهرداری در سطح مناطق گوناگون 
شهری است كه به  منظور تسهيل در تردد عابران صورت می پذيرد.

با توافق شهردار رشت و رئیس كمیته ملی پارالمپیک : 
مسابقات المپیاد ، سال آينده دربافت فرهنگی 

تاريخی مركزی رشت برگزار می شود
رشت- مهناز نوبری- محمود خسروی وفا ظهر سه شنبه 
درديدار با شهردار رشت ضمن مذاكره در مورد برگزاری المپياد 
كشوری با مشاركت شهرداری رشت درهفته سالمت امسال 
اظهاركرد: پيش از ساخت پياده راه فرهنگی زيبايی شهربه دليل 
ترافيک به چشم نمی آمد. وی با اظهار غافلگيری از مشاهده 
چهره جديد رشت  بر لزوم استفاده بيشتر از ظرفيت های موجود 
تاكيد كرد وگفت: از چهره جديد شهر می توان به عنوان كارت 
پستال استفاده كرد. رئيس كميته ملی پارالمپيک ضمن تبريک 
به رشتوندان بابت اجرای چنين طرح هايی دربافت مركزی شهر، 
اين اقدام رابزرگ خواندو افزود: شهری كه  روزگاری  شهروندان 
آن به دليل ترافيک نمی توانستند از ظرفيت و زيبائی های 
مركزشهر بهره ببرند امروز قابل استفاده شده و اين موضوع 
مهم  بوده وجای  تامل بسياری دارد. خسروی وفا برگزاری 
برنامه های مختلف ملی را در بافت پياده راه فرهنگی تاريخی 
مركزی رشت خوشايند عنوان و تصريح كرد: مناسب سازی 
موجود در بستر شهری بايد مورد الگوی استانهای ديگر قرار 
گيرد به گونه ای كه معلوالن جسمی و حركتی نيز بتوانند از 
آن استفاده كنند. وی از برگزاری المپياد كشوری با مشاركت 
شهرداری رشت در سال آينده خبرداد و بيان داشت: طبق 
توافق با شهردار رشت اين اتفاق در هفته سالمت سال جديد 
در بافت پياده راه فرهنگی شهر روی خواهد داد. در اين ديدار 
" موسوی روزان" رئيس كمسيون فرهنگی  اجتماعی شورای 

شهر رشت نيز حضور داشت.

در آغاز سی و هشتمین سالروز پیروزی 
شكوهمند انقالب اسالمی تشريح شد

 - زارع  مسعود  ـ  قزوين 
ی  دهه  ايام  ويژه  برنامه های 
فجر انقالب اسالمی، همزمان 
با سالروز ورود تاريخی حضرت 
امام)ره( به ميهن اسالمی، در 
نيروگاه شهيد رجايی آغاز شد. 

به گزارش روابط عمومی نيروگاه شهيد رجايی، دبير شورای فرهنگی 
شركت در تشريح برنامه های ايام پيروزی انقالب اسالمی در نيروگاه 
گفت: امسال نيز همچمون سال های گذشته برای گراميداشت ياد 
و خاطره ايام پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی، برنامه هايی را در 
حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی تدارک ديده ايم كه در طول 
اين روزها و متناسب با رخدادهای اين ايام برگزار می شود. موسی 
اصلی بيگی افزود: در نخستين روز ايام مبارک فجر و به مناسبت سالروز 
ورود تاريخی حضرت امام راحل)ره( به ميهن اسالمی، از كاركنان به 
هنگام ورود به نيروگاه با نواهای انقالبی و توزيع شيرينی استقبال شد 
و سپس همايش پياده روی با حضور مديريت شركت، مديران و 250 
نفر ازكاركنان برگزار شد كه در پايان و به ياد روز پيروزی انقالب در 22 
بهمن، 22 نفر از ميان شركت كنندگان در همايش با انجام قرعه كشی، 
حائز دريافت جايزه شدند. دبير شورای فرهنگی نيروگاه در ادامه اظهار 
داشت: فضاسازی مناسب در محل های عمومی نيروگاه برای تداعی 
ايام انقالب اسالمی با تبليغات ميدانی شامل آذين بندی، نصب بنر و 
اطالعيه در تابلوهای اعالنات انجام شده است، همچنين پرسش نامه 
ی مسابقه ی فرهنگی 100 سوال با محوريت قرآن كريم، نهج البالغه، 
صحيفه سجاديه، مفاتيح الجنان، احکام شرعی، تاريخ انقالب اسالمی، 
مصرف بهينه انرژی، پدافند غيرعامل و ... در بين كاركنان و خانواده ها 
توزيع شده است كه برندگان اين مسابقه در روز جشن انقالب اسالمی 
معرفی خواهند شد. دبير شورای فرهنگی نيروگاه در ادامه گفت: از 
ديگر برنامه های پيش بينی شده ی اين ايام، ديدار با خانواده معظم 
شهدای نيروگاه و سخنرانی امامان محترم جماعات نيروگاه در باب 
اين ايام مبارک است كه در طی اين روزها انجام می شود. موسی 
اصلی بيگی در تشريح برنامه های ورزشی اين ايام گفت: گراميداشت 
اين ايام با برگزاری مسابقه های ورزشی تحت عنوان جام دهه فجر در 
رشته های »فوتسال، واليبال، بسکتبال، تنيس روی ميز، راپل، پرتاب 
دارت، گلگشت، دوی نيمه استقامت، شطرنج و طناب كشی« برنامه 
ريزی شده كه هم اكنون در حال انجام است. دبير شورای فرهنگی 
در ادامه تشريح برنامه های اين ايام بيان داشت: همراه با برنامه های 
پيش بينی شده در اين روزها، مراسم جشن انقالب هم با حضور 
كاركنان در روز سه شنبه 19 بهمن ماه در سالن آمفی تئاتر نيروگاه 
برگزار می شود كه در اين برنامه از هنرمندان منتخب كشور دعوت 
كرده ايم تا به اجرای برنامه های شاد بپردازند . همچنين در طول اين 
مراسم با تجليل از خانواده های معظم شهدا، ياد شهدای عزيز را گرامی 
داشته و نيز اهدای جوايز مسابقات فرهنگی و ورزشی را به برندگان 
اين مسابقات خواهيم داشت. موسی اصلی بيگی در پايان افزود: ضمن 
تشکر از مديريت محترم عامل، اعضای شورای فرهنگی، پايگاه بسيج، 
معاونت مالی پشتيبانی، خدمات، كاركنان شركت و همکاران خوبم در 
دفتر روابط عمومی، يادآور می شود كه آخرين روز از ايام مبارک فجر با 
برگزاری راهپيمايی روز جمعه 22 بهمن همراه خواهد بود كه اميدوارم 
امسال هم چون گذشته، كاركنان نيروگاه، همراه با ديگر اقشار مردم 

عزيزمان در اين راهپيمايی بزرگ، حضور يابند.

قائم مقام شهردار كرج عنوان كرد:
بخشودگی عوارض  نوسازی بافت های 

فرسوده  كرج پیگیری می شود
كرج- خبرنگار فرصت  

شهردار  قائم مقام  امروز- 
جمله  از  گفت:  كرج 
تشويقی  سياست های 
بافت های  برای  شهرداری 
وام های  اعطاء  فرسوده، 
و  مالحظه  قابل  عوارض  بخشودگی  دستور  خوب،  بسيار 
همچنين در بحث تراكم در نظر گرفتن حداكثری تراكم است. 
امروزاظهار  با خبرنگارفرصت  رضاپوردر گفت وگو  محمدرضا 
داشت: كميسيون ماده 100 يکی از كميسيون های قانونی 
شهرداری است كه در آن شهرداری مکلف است درآمدهای 
و  جاری  هزينه های  صرف  را  محل  اين  از  شده  پيش بينی 
با اشاره به اينکه شهرداری كرج يکسری  عمرانی كند. وی 
درآمدهای كالن معوقه داشته و صالح دانسته شد برای جذب 
حداكثری در بودجه 96 آن را پيش بينی كنيم، افزود: به دليل 
اينکه شهرداری ها درآمد-هزينه هستند، افزايش و كاهش را 
بايد بر مبنای منابعی كه دارند پيش بينی كنند. قائم مقام 
شهردار كرج با بيان اينکه منابعی كه برای كميسيون ماده 100 
پيش بينی كرديم منابعی هستند كه وصول آنها در شهرداری 
كرج وجود دارد، گفت: از اين جهت توانستيم موانع را برداريم 
و مشکل اين كميسيون را حل كنيم. رضاپور در ارتباط با 
بافت های فرسوده، عنوان كرد: رسيدگی به بافت های فرسوده 
جزو وظايف شهرداری نيست و شهرداری ها به عنوان يک ابزار 
تشويقی در اختيار مردم برای اين موضوع هستند. قائم مقام 
شهردار كرج با تاكيد براينکه شهرداری برای نوسازی بافت های 
فرسوده عوارض تشويقی در نظر گرفته  است، افزود: در بودجه 
سال بعد برای توانمندسازی اين موضوع ارقامی را پيش بينی 
كرده ايم تا بتوانيم تعدادی پروژه در ارتباط با بافت های فرسوده 
به شکل نمونه اجرا كنيم. رضاپور با بيان اينکه حمايت های 
سال بعد در ارتباط با اين موضوع بيشتر می شود، گفت: از جمله 
سياست های تشويقی شهرداری برای بافت های فرسوده، اعطاء 
وام های بسيار خوب، دستور بخشودگی عوارض قابل مالحظه و 
همچنين در بحث تراكم در نظر گرفتن حداكثری تراكم است.

مدير عامل شركت مخابرات گلستان:
114 پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ بر 120 
میلیارد ريال در دهه فجر افتتاح می شود

شركت  مديرعامل  امروز-  فرصت  خبرنگار    - گرگان 
مخابرات گلستان، گفت: 114 پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ 
می شود.»غالمعلی  فجرافتتاح  دردهه  ميلياردريال   120 بر 
شهمرادی« در نشست خبری با بيان اين مطلب، افزود: اين 
پروژه ها در حوزه فور جی و تری جی است كه با تکميل فرآيند 
آن تمام شهرهای استان از اين فناوری بهره مند می شوند.به 
گفته وی؛ اين پروژه ها حركت انقالبی بزرگی در مسير توسعه 
آی سی تی استان خواهد بود، در حال حاضر 60 درصد از 
سهم اينترنت استان با شركت مخابرات است.مديرعامل شركت 
مخابرات گلستان از ايجاد شبکه فيبر نوری برای استفاده اينترنت 
خبر داد و گفت: اين سرويس كه برای سرعت های باالی 50 
مگ استفاده می شود حركت جديدی در حوزه مخابراتی استان 
 Adsl به جای سرويس vdsl است.وی، ادامه داد: سرويس
برای مسيرهای كوتاه است و برای سرعت های باال با بسترسازی 
راه اندازی می شود.به گفته وی؛ طی بررسی هايی كه صورت 
گرفته ظرف 5 سال آينده 100 مگ برای هر خانواده سرعت 
اينترنت الزم است.شهمرادی با اعالم اينکه 110 مدير شايسته 
مخابراتی در سطح ملی تربيت می شوند، گفت: اين افراد با عبور 
از فيلترهايی برای آينده مخابرات آماده می شوند.وی، افزود: 
با اجرای طرح بهينه سازی مخابرات، تحول عظيمی در ارائه 
خدمات ديجيتالی صورت می گيرد.به گفته وی؛ در شاخص 
مالی كه از مهمترين شاخص های شركت است جزو 10 شركت 
برتر هستيم و نيز در خيلی از شاخص ها جزو 3 رتبه برتر 
كشور قرار داريم.مديرعامل شركت مخابرات گلستان با يادآوری 
مخابرات  مديره شركت  هيات  توسط  مداری  اينکه مشتری 
طراحی شده است، گفت: مشتری قلب است و كاركرد همه 
اعضا بستگی به كارگرد قلب دارد.وی، ادامه داد: هدف از راه 
اندازی »طرح رهنگاشت« اينکه مشتری مداری و نوع مداری به 
عنوان كاركرد اصلی شركت تبديل شود.شهمرادی با اشاره به 
وجود 600 هزار مشترک در استان، اظهار كرد: در سطح استان 
72 اپراتور وجود دارد و برای هر 7 هزار نفر سوال كننده يک 
نفر پاسخگو می رسد.وی، افزود: متاسفانه مردم ما ميل و رغبت 
ترافيکی بااليی دارند.به گفته وی؛ ماهانه بيش از يک ميليون 

زنگ خور در سطح استان داريم.

تكمیل مرمت پل آق امام در محور 
آزادشهر – مینودشت همزمان با دهه فجر

اداره  گزارش  به  امروز-  فرصت  خبرنگار    - گرگان 
گلستان،  استان  شهرسازي  و  راه  كل  اداره  عمومي  روابط 
مصاحبه  در  شنبه  سه  روز  باشقره"  محمد  مهندس"امان 
)سازه  بريد  راديه  افزود:  كل  اداره  رساني  اطالع  پايگاه  با 
نگهدارنده( اين پل در جريان سيالب خرداد ماه سال 93 دچار 
شکستگي شد و به همين جهت، عمليات ترميم و بازسازي 
مجدد آن در قالب پروژه هاي سيل اداره كل در دست اجرا 
قرار گرفت.وي توضيح داد: با ترميم و بازسازي دوباره راديه 
بريد، اختالف ارتفاع پايين دست دهانه پل با بستر رودخانه، 
مرتفع و از آب شستگي پل در هنگام بروز سيالب جلوگيري 
شده است.باشقره، اعتبار هزينه شده براي اجراي اين عمليات 
را، يک ميليارد و 899 ميليون ريال و از محل منابع ملي راه و 
شهرسازي اعالم كرد.محور آزادشهر – مينودشت به طول 23 
كيلومتر در شرق استان گلستان قرار دارد.سرپرست اداره راه 
و شهرسازي آزادشهر همچنين از اتمام لکه گيري و روكش 
آسفالت محور آزادشهر- خوش ييالق به عنوان يکي ديگر از 
پروژه هاي به بهره برداري رسيده راه و شهرسازي همزمان 
با ساير پروژه هاي عمراني شهرستان در اين روز نام برد و 
با صرف هزينه  اين عمليات در 10 هزار مترمربع و  گفت: 
يک ميليارد و 600 ميليون ريال از محل منابع ملي راه و 
شهرسازي به انجام رسيد.باشقره، واگذاري 197 واحد مسکن 
مهر را هم با هزينه كرد پنج ميليارد و 860 ميليون ريال از 
محل سهم آورده متقاضيان و تسهيالت بانکي بعنوان خدمتي 
ديگر از راه و شهرسازي براي مردم آزادشهر بيان كرد.وي ادامه 
داد: در اين روز به طور رسمي، زيرسازي، بيس و آسفالت 
فجر   – اوخلي  و  نبي  حاجي  قورچاي-  روستايي  هاي  راه 
به طول 3.5 كيلومتر كلنگ زني شد.باشقره متذكر شد كه 
براي زيرسازي و بيس و آسفالت راه هاي روستايي ذكر شده، 
پنج ميليارد و 250 ميليون ريال اعتبار برآورد شده است.

شهرستان آزادشهر92 هزار نفر جمعيت و 226 كيلومتر از راه 
هاي استان گلستان در حوزه استحفاظي اين شهرستان قرار 
دارد كه 129 كيلومتر آن روستايي و بيشتر از 103 كيلومتر 

آن آسفالته است.

افتتاح 170 پروژه توزيع به مناسبت ايام 
اهلل دهه فجر

شركت  عامل  مدير  امروز-  فرصت  خبرنگار    - ايالم 
توزيع  پروژه  زنی 170  كلنگ  و  افتتاح  از  ايالم  برق  توزيع 
با  فجر  مبارک  دهه  اهلل  ايام  مناسبت  به  استان  درسراسر 
اعتباری بالغ بر 131 ميليارد و 900 ميليون ريال خبر داد. 
مهندس هادی شيرخانی در همين باره افزود: اين پروژه ها 
در تمامی شهرستان های استان برنامه ريزی شده و با تالش بی 
وقفه همکاران برای بهره برداری در اين ايام آماده شده اند 
كه در طول دهه فجر افتتاح خواهند شد. وی اظهار داشت 
: تمامی تالش اين شركت معطوف پايداری شبکه ها و تحقق 
رسالت خطير خود در تامين برق مطمئن مشتركين است كه با 
اين رويکرد امسال از مجموع 170 پروژه قابل افتتاح، 96 پروژه 
در حوزه اصالح و 74 پروژه ديگر نيز حوزه  توسعه شبکه ها و 

تجهيزات توزيع می باشد.

تبريز - ماهان فالح: جلسه گزارش فعاليت هيئت 
مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام شركت آب 
و فاضالب استان آذربايجان شرقي جهت بررسی و 
تصويب بودجه سال 1396  باحضور و به رياست 
پشتيبانی شركت مهندسي  و  معاونت هماهنگی 
آب و فاضالب كشور آغاز و با تصويب صورت های 
دارايی های  تملک  طرح های  سال  1394   مالی 
سرمايه ای شركت به كار خود پايان داد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبريز، در اين جلسه مهندس پاكروح 
بعنوان نماينده رياست مجمع و معاون هماهنگی 
و پشتيبانی شركت مهندسي آب و فاضالب كشور 
به همراه هيئت همراه،  مهندس ايمانلو مديرعامل 
و  آب  شركت  مديره  هيئت  اعضای  و  شركت 
فاضالب آذربايجان شرقي، نمايندگان وزارت نيرو 

و همچنين نماينده ای از سهام شهرداری حضور 
ايمانلو،  مهندس  جلسه  اين  ابتداي  در  داشتند. 

ضمن  استان  فاضالب  و  آب  شركت  مديرعامل 
تشکر و قدردانی از حضور مهندس پاكروح و ساير 

اعضاء مجمع وصاحبان سهام، گزارشی از عملکرد 
و فعاليت های هيئت مديره شركت آب و فاضالب 
از  قرائت و پس  آذربايجان شرقی در سال جاری 
بازرس سازمان  و  گزارش حسابرس مستقل  ارائه 
نهايت  انضمام صورت های مالی در  به  حسابرسی 
بودجه سال 1396 به تصويب اعضاء مجمع رسيد. 
در پايان جلسه مجمع عمومی مهندس پاكروح از 
مديريت و همچنين صاحبان سهام شركت آب و 
فاضالب استان آذربايجان شرقی به خاطر تالش های 
آمده در خصوص عملکرد مطلوب شركت  بعمل 
جلسه  است  ذكر  به  الزم  كرد.  قدردانی  و  تشکر 
مجمع شركت صورت های مالی طرح های تملک 
دارايی های سرمايه ای شركت آب و فاضالب استان 
آذربايجان شرقی مورد تصويب اعضاء مجمع رسيد.

بودجه سال 1396 شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسید

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مديرعامل سازمان 
كه  اين  بيان  با  پارس  انرژی  اقتصادی  ويژه  منطقه 
زنان در كشورنقش بسيار مهم و سازنده ای در تحقق 
اهداف توسعه پايدار دارند، گفت: توسعه كشور نيازمند 
مشاركت زنان در جامعه است و آنها می توانند براساس 
توانمندی ها، مسؤوليت های بسيار مهمی را بر عهده 
ويژه  منطقه  رسانی  اطالع  پايگاه  گزارش  به  گيرند. 
رويداد  همايش  اختتاميه  در  يوسفی،  مهدی  پارس، 
در  آنان  مشاركت  و  زنان  آموزش  افزود:   كارآفرينی 
بازاركار نقش مهم و بسزايی در توسعه كشور دارد و 

در سال های اخير زنان در عرصه های اشتغال فعاليت 
عمده ای داشته اند و در اين زمينه بايد اقدامات موثری 
در جهت بهبود نقش و توانمندی سازی آنها انجام دهيم 
تا موقعيت زنان در جامعه بيش از پيش گسترش يابد. 
وی زنان را بازوی اصلی و مهمی برای پيشبرد اهداف 
دليل  به  كشور  زنان  گفت:  و  دانست  كشور  توسعه 
ويژگی های روحی خود می توانند يک حامی در جامعه 
و حافظ توسعه پايدار باشند.  اين مقام مسئول به نرخ 
مشاركت زنان در بازاركار اشاره كرد و اظهارداشت:  بدون 
شک نقش زنان در مشاركت های اجتماعی  ، فرهنگی 
و  است  حضور  از  فراتر  مفهومی  كشور  اقتصادی  و 
آنها با بهره مندی از خصايص، استعدادهای ذاتی و با 
تزريق فکر و ايده به كالبد اقتصادی جامعه و با ايجاد 
بسترهای مناسب مسير رشد و توسعه را هموار می 

كنند. مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی 
پارس از برگزاری اين رويداد مهم ابراز خوشحالی كرد 
و گفت: در نظر داريم تا اين رويداد مهم را با تدوين 
ساختاری مناسب به يک برنامه مدون؛ هرساله اجرا 
كنيم. وی به حضور زنان به عنوان نيرويی با انگيزه و 
توانمند در جامعه اشاره كرد و گفت: از جمله عناصر 
اصلی در جامعه اسالمی و به ويژه نهاد خانواده زن است 
كه امروزه با تغيير ساختار اجتماعی در جوامع و تغيير 
كاركردهای اجتماعی، بسياری از نقش ها و معيارها نيز 
تغيير كرده و طبيعتا جايگاه و معيارهای زنان نيز از 
اين قاعده مستثنی نيست و در اين راستا و با توجه 
به فرهنگ اسالمی و ايرانی در جامعه و با آگاهی از 
در  زن  نقش  اهميت  بر  ايران  اسالمی  انقالب  تأكيد 
تمام شئون اجتماعی از اساسی ترين بنيان اجتماعی 

كه همان خانواده است تا باالترين سطح مديريتی، بايد 
توجه به توانمندی زنان و از حضور پررنگ آنان به عنوان 
بخش مهمی از جامعه اسالمی كه زن را مبدع بسياری 
از نيکی ها در جامعه دانسته است، حمايت كرد. يوسفی 
در ادامه افزود: حضور فعال زنان در چند دهه اخير در 
جامعه ايرانی، اعم از كسب جايگاه ها و موقعيت های 
آنان  شده  كسب  موفقيت های  آن  نمونه  كه  علمی 
پذيرش  تا  است  اخير  سال های  سراسری  آزمون  در 
نقش های كليدی در سطوح عالی مديريتی كشور كه 
نتايج مثبت و اقبال عمومی جامعه از آن مشهود بوده و 
بعالوه حضور مثبت زنان در محيط های كاری در كنار 
اهميت آنان به حوزه خانواده و رسيدگی به همسر و 
فرزندان در كنار فعاليت های اجتماعی نمونه خوبی از 

نقش پذيری زنان در جامعه كنونی است. 

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس:

توسعه کشور نیازمند مشارکت زنان در جامعه است

مديرعامل فوالدهرمزگان در جشن دهه فجر:

فوالدهرمزگان عالوه بر تولید به رسالتهای اجتماعی نیز توجه دارد

آیین تکریم و تجلیل از بازنشستگان شرکت ملی حفاری ایران

مراسم گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی

برگزاری مسابقه عکس حماسه حضور درشاهرود 

دكتر يخكشی : 

آب بندانها ، سدهای خارج از بستر رودخانه هستند که تمام اصول حفظ بهره برداری و نگهداری سدها باید درمورد آنها اعمال شود 

در دهه مبارک فجر؛

یک حلقه چاه عمیق در خسروشاه به بهره برداری رسید

بندرعباس-  خبرنگار فرصت امروز- جشن بزرگداشت سی و هشتمين 
سالگرد پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی ايران با حضور فرماندار بندرعباس 
هرمزگان،  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئيس  ايشان،  معاونين  و 
فوالدهرمزگان  شركت  كاركنان  خانواده  و  مديران  معاونين،  مديرعامل، 
برگزار شد. در جشن خانوادگی شکوفايی فوالد هرمزگان در سايه انقالب 
اسالمی مهندس اميرمسعودهرايتان مديرعامل فوالدهرمزگان با اشاره به 
رشادت های مردان و زنان ايرانی بخصوص شهدا انقالب، هشت سال دفاع 
مقدس، مدافعين وطن، مدافعين حرم و آتش نشانان گفت: انقالب اسالمی 
كه به بركت خون اين شهدا و امامت امام خمينی)ره( و رهبری مقام معظم 
رهبری اكنون قدرتمند و باصالبت گامهای توسعه يافتگی را محکم برداشته 
است. مديرعامل فوالدهرمزگان با تسليت رحلت جانگداز يار ديرين امام و 
رهبری، حضرت آيت ا.. هاشمی رفسنجانی و شهادت آتش نشانان ساختمان 
پالسکو، ياد و خاطره شهيد آتش نشان هرمزگانی، بركت جوزری را گرامی 
داشت. هراتيان در ادامه ذوب آهن اصفهان را تنها كارخانه فوالد ايران قبل 
از پيروزی انقالب اسالمی عنوان نمود و گفت: به بركت انقالب اسالمی 
عالوه بر ساخت و بهره برداری از دهها كارخانه فوالد، اكنون فوالدمباركه 
اصفهان كه با حمايتهای مستقيم حضرت آيت ا.. هاشمی )ره( ساخته شد، 
يک برند جهانی است و امروز نقش اصلی را در توسعه فوالد كشور برعهده 
دارد. وی اظهار داشت: براساس برنامه چشم انداز 20ساله انقالب اسالمی تا 

سال 1404 ظرفيت توليد فوالدكشور به 55 ميليون تن خواهد رسيد كه 
با توجه به سفر دكتر روحانی  رئيس جمهور در هرمزگان و اختصاص 10 
ميليون تن توليد فوالد به اين استان، مسئوالن و صنعتگران هرمزگان و 
بخصوص كاركنان فوالدهرمزگان بايد تالش مضاعفی برای تحقق آن داشته 
باشند. هراتيان به  شرايط بسيار سخت تاريخ فوالدجهان در دو سال گذشته 
اشاره كرد و بيان داشت: در شرايطی كه ركورد شديدی بر فوالدجهان 
حاكم بود، فوالدهرمزگان از معدود شركتهايی بود كه با موفقيت كامل اين 
پيچ تاريخی را سپری نمود و 4 مرتبه ركورد فوالدسازی، 3 مرتبه ركورد 
توليد آهن اسفنجی و 3 مرتبه ركورد ريخته گری مداوم را شکست. وی 
به موفقيت بزرگ ديگری در حوزه صادرات اشاره نمود و گفت: از ابتدای 
سال تا كنون يک ميليون تن تختال صادرات داشته ايم به گونه ای كه از 
سهم رشد 1538 درصدی صادرات استان هرمزگان، 1500 درصد متعلق به 
شركت فوالدهرمزگان می باشد. مديرعامل شركت فوالدهرمزگان به موضوع 
رسالتهای اجتماعی نيز اشاره كرد و راه اندازی بزرگترين و مجهزترين مركز 
سالمت جنوب كشور را برای كاركنان شركت، كمک به همايش پيرغالمان 
حسينی، ايجاد موكب در روز عاشورا و اربعين حسينی، پرداخت هزينه 
دارويی به بيماران صعب العالج، كمک به ستاد ديه، مشاركت در برپايی 
اداره كل ورزش و جوانان و تيمهای  از  نمايشگاه كتاب استان، حمايت 
ورزشی، احداث منازل مسکونی برای اقشار نيازمند و حمايت از همايشهای 

زيست محيطی را تنها بخشی از مشاركت اين شركت در حوزه رسالتهای 
برای  مهمی  رخداد  امسال  پايان  تا  گفت:  هراتيان  برشمرد.  اجتماعی 
فوالدهرمزگان در پيش است و گل تديبر و اميد در برجام را برای اولين 
بار در استان هرمزگان خواهيم ديد و نهال پربار برجام در هرمزگان جوانه 
خواهد زد. وی همه موفقيتهای فوالدهرمزگان را مرهون گذشت و ايثار 
همسران و فرزندان كاركنان شركت دانست كه با صبوری عدم حضور همسر 
در منزل و سختی و طاقت فرسا بودن شغل آنان را با مهربانی و صعه صدر 
همراهی می كنند. در اين جشن باشکوه برنامه های شاد و مفرحی برای 
خانواده بزرگ فوالدهرمزگان در دو شب اجرا شد كه در پايان از 62 نفر، 

كاركنان نمونه فوالدهرمزگان با اهدای جوايزی تقدير شد.

و  تکريم  آيين  امروز-  فرصت  خبرنگار    - اهواز 
تجليل از  214 نفر از كاركنان بازنشسته شركت ملی 
حفاری ايران در سالن اجتماعات ساختمان مركزی اين 
شركت در اهواز برگزار شد. در اين آيين كه مديران 
ارشد عملياتی و ستادی و شماری از كاركنان بخش های 
مختلف شركت حضور داشتند، مديرعامل شركت در 
سخنانی از خدمات همکاران كه به افتخار بازنشستگی 
نائل آمده اند قدردانی به عمل آورد. مهندس حيدر 
پيروزی  سالگرد  هشتمين  و  سی  تبريک  با  بهمنی 
شکوهمند انقالب اسالمی، گفت: بازنشستگان امروز 
جوانان ديروز هستند كه با تاسيس شركت ملی حفاری 
ايران به فرمان امام خمينی )ره( در دی ماه سال 58، 
در اين شركت مشغول به كار شدند و امروز پس از سه 
دهه كار و تالش به افتخار بازنشستگی نائل می شوند. 

وی افزود: اين همکاران با همت ، تالش مضاعف ، ايثار 
و از خودگذشتگی زمينه رشد و پويايی  شركت را فراهم 
آوردند و نقش ارزشمندی در پاسخگويی به نيازهای 
صنعت نفت كشور در بخش حفاری و خدمات جانبی 
آن ايفا كردند. بهمنی همدلی، همراهی و همگرايی 
از  و  دانست  شركت  اين  بالندگی  و  موفقيت  رمز  را 
كاركنان شاغل خواست تا در ادامه روند رشد و توسعه 
شركت نهايت همت خود را به كار گرفته و از تجارب 
پيشکسوتان اين صنعت به نحو مطلوب استفاده نمايند.  
مديرعامل شركت ملی حفاری ايران با تاكيد برلزوم 
قدردان  همواره  بايد  كرد:  اظهار  پيشکسوتان  تکريم 
زحمات و تالش های پيشکسوتان باشيم و دستاوردهای 
و  توسعه  در جهت  و  بداريم  پاس  را  آنان  گرانسنگ 
پيشبرد برنامه های شركت بکار گيريم. وی همچنين 

ويژگی های مديريت در صنعت حفاری را توكل، تدبير، 
شجاعت، ريسک باال، استفاده از خرد جمعی، شايسته 
ساالری، توجه به منابع انسانی و حل مسائل و مشکالت 
آنان ، اعتماد به جوانان و پيشگامی در موقعيت های  
سخت و دشوار عملياتی عنوان كرد. بهمنی با تجليل 
به ويژه خانواده های  ايثارگران  از مقام واالی شهدا و 
معظم آنان اظهار كرد: آرامش، امنيت و سربلندی امروز 
ما مرهون جانفشانی شهدا و بردباری خانواده های معزز 
آنان و ايثارگران عزيز است و بايد با سعی و كوشش 
در  و خوداتکايی كشور  كار در جهت خودكفايی  در 
همه عرصه ها تالش نماييم.  مديرعامل شركت ملی 
حفاری ايران كار در صنعت حفاری را دشوار و طاقت 
فرسا توصيف كرد و با اشاره به شرايط و مشکالت كار 
نيروهای اقماری و سختی هايی كه متوجه خانواده های 

گرانقدر آنان است، گفت: همکاران بازنشسته در اين 
صميمی  جمع  در  حضور  با  تا  دارند  فرصت  دوران 
خانواده جبران دوری سال های كار را نموده و محيطی  
سرشار از نشاط برای خانواده فراهم آورند. در ابتدای 
اين آيين يونس بنی سعيد مدير منابع انسانی شركت 
گزارشی از فعاليت های اين مديريت ارائه داد. در پايان 
مراسم كه با اجرای چند برنامه فرهنگی همراه بود با 
مديريت های  بازنشسته  همکاران  از  تقدير  لوح  اهدا 

مختلف شركت قدردانی شد.  

و  سی  گراميداشت  مراسم  فالح-  ماهان   - تبريز 
اسالمی  انقالب  پيروزی شکوهمند  سالگرد  هشتمين 
ايران با هدف تجديد ميثاق با آرمان های واالی بنيانگذار 
و  خمينی)ره(  امام  حضرت  ايران  اسالمی  جمهوری 
شهدای واالمقام و پاسداری از ارزش های انقالب اسالمی 
با حضور مديريت و كاركنان واليتمدار منطقه، سردار 
كريميان فرمانده سپاه عاشورا، خانواده معظم شهدای 
گرانقدر، همکاران بازنشسته، مسئولين شركت های حمل 
آذربايجان  منطقه  در ستاد  استان  فرآورده های  نقل  و 
شرقی برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در تبريز به نقل 
از روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های منطقه 
استان آذربايجان شرقی، در مراسم گراميداشت سالگرد 
پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی ايران نخست فرمانده 
سپاه عاشورا ضمن تبريک ايام اهلل دهه مبارک فجر و 

تقدير از مدير ارزشمدار شركت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربايجان شرقی جهت پاسداشت ارزش های 
و  افزايی  بصيرت  انقالب درخصوص روشنگری،  واالی 
تبيين مواضع انقالب اسالمی، روند پيروزی  انقالب و 
مانع تراشی های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ايران سخنرانی كرد. سردار كريميان در بخشی از سخنان 

خود با اشاره به مقاومت و پايداری مردم بصير و شريف 
ايران اسالمی در طول سال های دفاع مقدس گفت: اشتباه 
محاسباتی دشمن اين بود كه فکر نمی كرد مردم ما از 
منطقه ای دوردست مثل آذربايجان، شمالی ترين نقطه 
ايران با طی 1200 كيلومتر راه خود را  به جبهه های نبرد 
خواهند رساند و خطوط دفاعی مستحکمی را در برابر 
آنها خواهند آراست و مقاومت خواهند كرد. وی افزود: 
عالوه بر اينکه آنها در اين جنگ نتوانستند  انقالب ما 
را مهار و كنترل كنند بلکه دفاع مقدس باعث تسريع در 
صدور انقالب اسالمی شد. فرمانده سپاه عاشورا با اشاره 
اسالمی  انقالب  بدخواهان  از دشمنی  ابعاد ديگری  به 
استخوانی  همانند  اسالمی  انقالب  داشت:  اظهار  ايران 
در گلوی آنها  گير كرده است وقتی كه ديدند جرأت 
نبرد رودررو، رخ به رخ و سينه به سينه با ما را ندارند 

خواستند با جنگ نرم از درون ما را تهی كنند، مقاومت 
مردم آگاه در برابر جنگ نرم با هدايت داهيانه رهبر معظم 
انقالب، پايداری در جبهه مقاومت و نبرد عليه تکفيری ها 
بخش های ديگری از سخنرانی فرمانده سپاه عاشورا در 
اين مراسم بود.در ادامه اجرای سرود توسط گروه تواشيح 
و گروه هنری به مناسبت ايام مبارک دهه فجر انقالب 
اسالمی  و برگزاری مسابقه فرهنگی از برنامه های ديگر اين 
مراسم بود.در خاتمه جهت زنده نگهداشتن ياد و خاطره 
شهدای واالمقام و ارج نهادن به منزلت اسوه های صبر و 
مقاومت از پدر بزرگوارشهيد واالمقام وحيد نومی گلزار 
اولين شهيد مدافع حرم وزارت نفت همچنين كاركنان 
بازنشسته منطقه آذربايجان شرقی كه پس از سال ها 
خدمت صادقانه به مردم شريف به افتخار بازنشستگی نائل 

آمده اند بااهدای لوح، تقدير و تجليل بعمل آمد.

شاهرود - حسین بابامحمدی- شعبانعلی آشوری 
رييس اداره فرهنگ وارشاداسالمی شهرستان شاهرود 
باخبرنگارماضمن تبريک دهه فجر گفت:  درمصاحبه 
عنوان حماسه حضوردرمراسم  مسابقه عکاسی تحت 
فرهنگ  اداره  توسط  بهمن  روز22  راهپيمايی 
تبليغات  هماهنگی  وشورای  شاهرود  وارشاداسالمی 
اسالمی شاهرود برگزارمی گردد. رييس اداره فرهنگ 

شامل  مسابقه  اين  گفت:  شاهرود  اسالمی  وارشاد 
عکاسی ازحضور پرشورعموم مردم ، نوجوانان،جوانان ، 
مسئولين و...درراهپيمايی 22 بهمن شاهرود می باشد 
كه به برگزيدگان هدايايی اهدا خواهدشد. وی درادامه 
گفت: عموم شهروندان عزيزمی توانند تاتاريخ 25 بهمن 
ماه آثار خودرابه نشانی شاهرود، جنب فرمانداری ويژه 
،اداره فرهنگ وارشاداسالمی واحدروابط عمومی ارسال 

بيشترتماس  اطالعات  جهت   32334106 وياباتلفن 
دهه  مناسبت  به  كرد:  خاطرنشان  نمايند.وی  حاصل 
مبارک فجر، نمايش كودک تحت عنوان چهارصندوق 
شادی توسط اين اداره درسالن بهمن نمايشگاه كتاب 
به همين مناسبت به همت اداره فرهنگ وارشاداسالمی 
شاهرود با 2500 عنوان در محل اداره تا25 بهمن ماه با 

50 درصدتخفيف داير می باشد.

ساری-  خبرنگار فرصت امروز- دكتر محمد ابراهيم 
يخکشی مدير عامل آب منطقه ای مازندران : با اشاره به 
نقش آب بندانها در تامين آب زراعی استان گفت : آب 
بندانها سدهای خارج از بستر رودخانه هستند كه تمام 
اصول حفظ ، بهره برداری و نگهداری سدها بايد در مورد 
آنها رعايت شود .   وی با بيان اينکه ماموريت تامين 
آب در قانون به عهده وزارت نيرو گذاشته شده و آب 
بندانها نيز بخشی از تاسيسات تامين آب استان هستند 
تصريح كرد : برای بهره برداری اصولی بايد يک برنامه 
مديريتی برای اين سازه ها تعريف كنيم و تشکيالت 
و ساختار خود را در اين زمينه توانمند سازيم . و بر 

اقدامات  ديگر دستگاه ها و بخش خصوصی در اين 
زمينه نيز نظارت داشته باشيم. مدير عامل آب منطقه 
ای مازندران با اشاره به اختصاص 300 ميليارد ريال 
برای بازسازی ، مرمت و بهسازی آب بندانها در بهمن 
ماه سالجاری تاكيد كرد:  همه 60 پروژه ای كه برای 
بايد هرچه  بندان لحاظ شده  اليروبی و بهسازی آب 
سريعتر تبديل به قرار داد و عملياتی شود. يخکشی 
توليد  شناسنامه برای هر يک از آب بندانها ی استان را 
بسيار ضروری  برشمرد و افزود : برای حل مشکالت و 
تعارضات اجتماعی در بخش بهره برداری و مالکيت آب 
بندانها نياز  به يک شناسنامه از اين سازه های مهم آبی 

در استان هستيم .مدير عامل آب منطقه ای مازندران : 
با تاكيد براينکه بيش از 10 درصد از آب زراعی استان 
از طريق آب بندانها تامين می شود و اين سازه ها نقش 
كليدی در توليد ماهی ،  گردشگری  و... دارند تصريح 
كرد : اگر بتوانيم خدمات خود را در اين بخش بهتر ارائه 
دهيم اين امر سبب افزايش اعتماد مردم به ما خواهد 
شد كه افزايش اعتماد برای مجموعه آب مازندران يک 
سرمايه مهم اجتماعی است كه بايد مديران به آن توجه 
جدی داشته باشند . رئيس هيات مديره آب منطقه ای 
مازندران تعداد آب بندانها ی مازندران را بالغ بر 800 
قطعه و سطح آن را حدود 16000 هکتار و حجم ذخيره 

آن را 370 ميليون اعالم كرد و گفت : می توانيم با 
بهشازی آب بندانها ضمن افزايش حجم ذخيره آب ، 
آبگيری اين تاسيسات را تسهيل و مشکالت كشاورزان 

را در بخش تامين آب كاهش دهيم .  

از يک حلقه  برداری  بهره  با  تبريز - ماهان فالح- 
فشار  افت  و  چاه عميق در خسروشاه مشکل كمبود 
آب آشاميدنی شهر خسروشاه در تابستان برطرف شد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبريز به نقل از روابط عمومی 
به  شرقی،  آذربايجان  استان  فاضالب  و  آب  شركت 
مناسبت گراميداشت دهه مبارک فجر با حضور مسووالن 

شهری و استانی از يک حلق چاه عميق بهره برداری 
شد. رئيس اداره آب و فاضالب خسروشاه در مورد بهره 
برداری از چاه خسروشاه گفت: بمنظور افزايش دبی آب 
مصرفی شهروندان و كاهش وابستگی به خط آبرسانی 
و فاضالب  زرينه رود در شهر خسروشاه، شركت آب 
استان آذربايجان شرقی اقدام به حفر و تجهيز تعداد يک 

حلقه چاه عميق نموده كه با تالش همکاران و با حضور 
مسووالن وارد مدار بهره برداری شد. قهرمانی، اضافه كرد: 
عمق چاه 102 متر و ميزان آبدهی آن 30 ليتر در ثانيه 
بوده است و برای حفر آن، ساخت اتاقک چاه و اصالح 
و بازسازی ديوار محوطه بالغ بر 3000 ميليون ريال از 
محل اعتبارات داخلی شركت برای آن  هزينه شده است.
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