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معـاون فرهنگی- اجتماعي شـهرداری 
هفتـه  بـا  همزمـان  گفـت:  اصفهـان 
نکوداشت اصفهان 56 عنوان برنامه در 

شهر برگزار می شود.
بـه گـزارش خبرنـگار مـا از اصفهان، 

علی قاسـم زاده با اشـاره به اینکه نقطه ثقـل برنامه های هفته 
نکوداشـت اصفهان پل خواجو است، افزود: ویژه برنامه مردمی 
»اصفهانی ام« از پنجم تا نهم اردیبهشت ماه در کنار پل خواجو 

برگزار می شود.
وی افـزود: این ویژه برنامه همزمان با هفته نکوداشـت اصفهان 
در کنار پل خواجو و با اجرای محمد و مهدی سلوکی برای عموم 
همشهریان اصفهانی برگزار خواهد شد. قاسمی خاطر نشان کرد: 
برنامه موسیقی با حضور خوانند مطرح کشور »محمد اصفهانی« 
و مسابقه خانوادگی از بخش هاي اصلي این ویژه برنامه است که 

به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان برگزار مي شود.
معـاون فرهنگی- اجتماعی شـهرداری اصفهـان تصریح کرد: 
پیش بینی می شـود هر شـب 4 الی 5 هزار نفر از شهروندان از 

برنامه های جشنی به رنگ اصفهان استفاده کنند.

مدیرعامل شـرکت گاز استان از آمادگی 
این شرکت برای گازرسانی به بخش های 
اسـتان  وتولیـدی در سـطح  صنعتـی 
خبـر داد. بـه گـزارش خبرنـگار ما در 

تبریـز، ولی الـه دینی در جلسـه تأمین 
زیرساخت های مورد نیاز پروژه الیاف مرند که در فرمانداری این 
شهرسـتان برگزار شد، با اعالم این خبر گفت: شرکت گاز استان 
آمادگی دارد بـه بخش های مختلف صنعتی وتولیدی در سـطح 
اسـتان گازرسانی کند و کارخانه الیاف شیشه مرند نیز در همین 
راسـتا برنامه ریزی شده است.وی افزود: تمهیدات الزم از سوی 
شـرکت گاز اسـتان برای گازرسـانی به پروژه مذکور پیش بینی 
گردیـده و این شـرکت آمادگی دارد در صورت عقـد قرارداد با 
متقاضیان نسـبت به اجرای خطوط توزیع و احداث یک ایستگاه 
بـا ظرفیت 5000 متـر مکعب در سـاعت اقـدام کند.مدیرعامل 
شرکت گاز اسـتان حمایت از بخش های تولیدی وصنعتی توسط 
دسـتگاههای اجرایی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و افزود: 

برنامه ریزی الزم از سوی شرکت گاز...

اجرای 56 عنوان برنامه 
بمناسبت هفته نکوداشت 

اصفهان

آمادگی شرکت گاز آذربایجان 
شرقی برای گازرسانی به 

کارخانه الیاف شیشه مرند

از سوی رئیس جمهوری 

قانون موافقتنامه های انتقال محكومین به حبس بین 
ایران و كشورهای پاكستان و تركمنستان ابالغ شد
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ــى براى رفع  ــترى گفت: حداقل هاي يك وكيل دادگس
ــات، مكانيزه  ــه از جمله جذب قض ــكالت قوه قضايي مش
ــت و توجه به  ــكايت و دادخواس ــتم ثبت ش ــدن سيس ش
حقوق كاركنان قوه قضاييه و قضات بايد پيش بينى شود. 
ــنا، با اشاره به گاليه  محمد اصالنى در گفت وگو با ايس
ــكالت اين قوه، اظهار  اخير رئيس قوه قضاييه درباره مش
ــازمان ها و  ــوه قضاييه به س ــس محترم ق ــرد: نگاه رئي ك
نهادهاى تابع اين قوه، يقينا يك نگاه كالن است. متأسفانه 
قسمت عمده اعتراض مردم حجم باالى پرونده هايى است 
ــرا، دادگاه هاى بدوى،  ــه در مراجع قضايى اعم از دادس ك
دادگاه هاى تجديدنظر، دادستانى كل كشور و حتى ديوان 

عالى كشور انباشته شده است. 
ــل اختالف به منظور  ــوراى ح وى افزود: نهاد نوپاى ش
ــد،  ــاى ورودى به محاكم ايجاد ش ــار پرونده ه ــش ب كاه
ــرده و بالعكس  ــدا نك ــدف تحقق پي ــن ه ــه اي درحالى ك

پرونده هاى ورودى افزون تر شده است. 
اين وكيل دادگسترى با بيان اينكه رفع اين دغدغه رفع 
ــت، خاطرنشان كرد: اين مردم مى توانند  مشكل مردم اس
ــوند يا افرادى  ــه به زندان محكوم ش ــند ك متهمينى باش
ــند كه براى احقاق حق به محكمه مراجعه مى كنند،  باش
ــورت عدم  ــم پرونده ها و در ص ــود حج ــفانه با وج متأس
ــوى مكانيزه  افزايش قضات و همچنين عدم حركت به س
شدن سيستم پاسخگويى قضايى، قطعاً مردم به حق خود 
ــيد و شاهد افزايش دغدغه و مشكالت  ديرتر خواهند رس
ــراى قوه قضاييه و به  ــا خواهيم بود. قطعاً اين توقع ب آنه
مراتب اولى براى شخص رياست محترم قوه قضاييه ايجاد 
ــيدن به اين دسته  ــر و سامان بخش ــود كه براى س مى ش

مشكالت بايد يك حداقل هايى در قوه پيش بينى شود. 

وى اين حداقل ها را اين گونه تشريح كرد: اين حداقل ها 
شامل مباحثى مانند جذب قضات، مكانيزه شدن سيستم 
ــت نه فقط در سطح استان ها و  ــكايت و دادخواس ثبت ش
ــهرهاى بزرگ بلكه در سطح كشورى و توجه به حقوق  ش
ــان قوه قضاييه و قضات با توجه به تورم و گرانى ها  كاركن

مى شود. 
ــكالت  ــه الزمه رفع اين مش ــا تأكيد بر اينك ــى ب اصالن
ــاخت ها و همچنين  ــح زيرس ــرى و تصحي ــى بازنگ قضاي
ــت، اظهار  ــص اعتبارات كافى براى قوه قضاييه اس تخصي
ــود زيرا رفع  ــد پيگيرى ش ــم حتماً باي ــرد: اين دو مه ك

ــائل مهم و اساسى حاكميت است.  مشكالت مردم از مس
ــت تدبير و اميد تعامل بين دو قوه  اميدوارم با كمك دول
مجريه و قضاييه تقويت و همچنين اعتبارات كافى به قوه 

قضاييه تخصيص داده شود. 
وى با اعتقاد بر اينكه قوه قضاييه مساوى است با قانون، 
ــادر مى كنند، بيان  ــا احكامى كه قضات ص ــا محاكم و ب ب
ــوه از كاهش جذب  ــاى محترم ق كرد: در همه حال رؤس
قضات به محاكم ايراد گرفته و گله مى كردند كه متأسفانه 

هم اكنون هم به همان صورت است. 
ــود را اين گونه بيان  ــترى گفته خ ــن وكيل دادگس اي

ــط يك  ــال در برخى موارد جرايم كيفرى توس ــرد: قب ك
ــن حجم از  ــيدگى به اي ــد، رس ــيدگى مى ش قاضى رس
ــت؛ هم در  ــط يك قاضى جاى تعجب داش پرونده توس
ــت و هم  ــاد بر كمبود قاضى وجود داش ــان اعتق آن زم
ــى  ــد از تصويب قانون آيين دادرس ــروزه؛ چرا كه بع ام
ــود اينكه پرونده هايى مربوط  كيفرى مصوب 92 با وج
ــط دو قاضى  ــس توس ــش ماه حب ــكام باالى ش ــه اح ب
ــود به پرونده هايى كه به محاكم ورود  ــيدگى مى ش رس
ــت و باز هم با  ــده اس پيدا مى كنند به مراتب افزوده ش
ــتيم  ــود قاضى و حجم باالى پرونده ها روبه رو هس كمب

ــى خواهد شد.  كه يقينا اين موضوع باعث اطاله دادرس
ــترى در بخش ديگر از سخنان خود  اين وكيل دادگس
ــكالت حال حاضر در دستگاه قضايى  به يكى ديگر از مش
اشاره كرد و گفت: در مواد 47 تا 53 قانون آيين دادرسى 
ــه نيروى  ــت ك ــده اس ــال 92 قيد ش ــرى مصوب س كيف
ــت  ــترى هنگام بازداش انتظامى و در كل ضابطين دادگس
فردى بايد در ظرف زمانى يك ساعت گزارش دستگيرى 
وى را به دادستان اعالم كند و دادستان اين گزارش را به 

رئيس دادگسترى ارجاع دهد. 
ــراز عقيده كرد: گاهى نهادى كه  وى در ادامه چنين اب
فرد را دستگير كرده است مشخص نمى شود و خانواده ها 
ــتگير مى شود توسط چه  ــان دس نمى دانند وقتى عزيزش

نهادى و كجا دستگير شده است. 
ــترى از رئيس قوه قضاييه خواست  اين وكيل دادگس
ــدن مواد 47 تا 53 قانون آيين  كه در زمينه اجرايى ش
ــامانه را احيا  ــى كيفرى مصوب سال 92 اين س دادرس
ــد خانواده وى  ــتگير ش ــاد كند تا اگر فردى دس و ايج
ــماره يا با يك كد ملى متوجه  بالفاصله با كمك يك ش
ــا پيگير حقوق آن  ــد مراجعه كنند ت ــوند به كجا باي ش

فرد شوند. 
ــت: معاونت هاى  ــود گف ــخنان خ ــى در پايان س اصالن
ــم لوايحى به  ــه مى توانند با تقدي ــه در قوه قضايي مربوط
منظور يكسان سازى برخى قوانين، جرم زدايى، از دستور 
ــوخ، موجبات  ــن متروك و منس ــردن قواني ــارج ك كار خ
ــاد كنند. رئيس محترم  ــتر تحرك قوه قضاييه را ايج بيش
ــت قدم هايى در اين راستا نهاده اند  قوه قضاييه مدتى اس
ــود و اين مهم را  ــان افزوده ش ــه اميدوارم بر همت ايش ك

بيشتر مورد پيگيرى قرار دهند. 

ــال محكومين به حبس بين  ــن روحانى قانون موافقتنامه هاى انتق حس
ــتان را براى اجرا به وزارت  ــتان و تركمنس دولت ايران و دولت هاى پاكس

دادگسترى ابالغ كرد. 
ــه علنى روز  ــانى دولت، اين قوانين در جلس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــيصد و نود و چهار مجلس  ــنبه مورخ يازدهم بهمن ماه يكهزار و س يكش
ــفندماه 1394 از سوى مجمع  ــوراى اسالمى تصويب و در تاريخ 8 اس ش

تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. 
ــال محكومين به  ــون موافقتنامه انتق ــده اين قان ــاس ماده واح براس
ــالمى  ــالمى ايران و دولت جمهورى اس حبس بين دولت جمهورى اس

ــتمل بر 19 ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده  ــتان مش پاكس
مى شود. 

ــاس تبصره اين قانون رعايت اصول يكصد و سى  و نهم  (139) و  براس
هفتاد و هفتم  (77) قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران در اجراى مواد  

(17)،   (18) و  (19) اين موافقتنامه الزامى است. 
ــريفات   ــى رئيس جمهورى  «قانون تش ــن روحان همچنين دكتر حس
ــه موافقتنامه معاضدت  ــن به حبس الحاقى ب ــكل) انتقال محكومي (پروت
قضايى متقابل در امور كيفرى بين دولت جمهورى اسالمى ايران و دولت 

تركمنستان» را براى اجرا به وزارت دادگسترى ابالغ كرد. 

از سوى رئيس جمهورى 

قانون موافقتنامه هاى انتقال محكومين به حبس بين 
ايران و كشورهاى پاكستان و تركمنستان ابالغ شد

يك وكيل دادگسترى: 

الزمه رفع مشكالت قوه قضاييه، تخصيص اعتبار و تصحيح زيرساخت هاست
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ــبت به اختيارات مديران   اعمال قوانين محلى متعدد نس
ــركت و مانع تداوم آن  ــركت، سبب تشتت در فعاليت ش ش
ــود. حال اگر صالحيت و  در روابط تجارى بين المللى مى ش
ــركت،  ــران به دليل رابطه تنگاتنگ آن با ش اختيارات مدي
مشمول      قانون متبوع شركت     بوده و داخل در دسته ارتباط 
قراردادها نمى گردد، اين سوال مطرح مى شود كه آيا مى توان 
از قواعد ناظر به مسئوليت خارج قرارداد بهره برد و حكم به 

صالحيت قانون محل انجام فعاليت مديران داد. 
2- الزامات خارج قرارداد

ــام فعل از دو  ــون محل انج ــه حكومت قان ــراى توجي ب
روش استفاده شده كه در بسيارى از مواقع سبب تكميل 
ــوند. از طرفى از نظريه دارا شدن بال جهت  يكديگر مى ش
ــئوليت  ــرده و از طرف ديگر از نظريه عمومى مس ــره ب به

مدنى استفاده مى كنند. 
الف- دارا شدن بال جهت

ــع داورى به اين واقعيت اقتصادى كه  دادگاه ها و مراج
ــت توجه  ــى نيز در حقوق داخلى  اس ــه اخالق داراى جنب
ــركت هاى زنجيره اى،  دارند كه اگر در روابط بين گروه ش
ــركت ديگر منتفع شود، نبايد به عذر  ــركتى از عمل ش ش
ــركت منتفع، از تكاليف و  ــخصيت حقوقى، ش جدايى ش

تعهدات سر باز زند. در يك رأى داورى  مى خوانيم: 
ــت در روابط تجارى بين المللى اقتضا دارد كه به اين    امني
واقعيت اقتصادى توجه كنيم و همه اعضاى گروه شركت هاى 
زنجيره اى را به صورت تضامنى مسئول ديونى كنيم كه در 
ــده  (چه اينكه )     ــخاص ثالث ايجاد ش ــط تجارتى با اش رواب
ــتقيم يا  ــود بردن از اين روابط حقوقى به صورت مس در س
ــهيم بوده اند.     بنابراين مرجع داورى به اين  ــتقيم س غير مس
ــركتى از عمل  ــادى توجه مى كند كه اگر ش ــت اقتص واقعي
شركت ديگر بهره ببرد بايد ماخوذ به تعهدات آن نيز باشد. 

ــى دادگاه هاى  ــادى در آراى داخل ــت اقتص ــن واقعي اي
ــركت و  ــن مديران ش ــط بي ــوص رواب ــه  و در خص فرانس
ــر عملكرد  ــت. اگ ــركت تجارتى نيز انعكاس يافته اس ش
ــخصى او  ــئوليت ش ــر متخلف كه موجب ايجاد مس مدي
ــت، براى شركت نيز ايجاد منفعت كرده باشد، در اين  اس
صورت شركت نيز در كنار مدير مقصر متضامنا مكلف به 
ــخاص ثالث خواهد بود. حال سوالى  ــارت اش جبران خس
ــى بر اين  ــت كه چه قانون ــود اين اس ــه مطرح مى ش ك
ــراردادى حكومت مى كند. براى  ــه حقوقى خارج ق رابط
ــوال بايد به اين نكته توجه داشت كه  ــخ به اين س پاس
ــدن بال جهت در واقع قراردادى بوده كه  ــبب دارا ش س
ــده و  ــخاص ثالث منعقد ش ــركت و اش بين مديران ش
ــركت     يعنى  ــال      قانون متبوع ش ــاس اعم ــگاه براس آن
ــوب  ــن رابطه قراردادى باطل محس ــون خارجى، اي قان
ــبب رابطه حاضر همان قرارداد  ــده است. بنابراين س ش
ــوده كه اصوال تابع قانون محل انعقاد قرارداد  انعقادى ب
ــوب شود،  ــت. حال اگر رابطه قراردادى باطل محس اس
ــد كه همين  ــن واقعيت اقتصادى ش ــوان منكر اي نمى ت
ــبب دارا شدن بال جهت شركت خارجى  قرارداد باطل س

شده و در اين صورت بايد قائل به حكومت قانون محل 
ــود. در اين نظريه، برخالف نظريه اول،  انعقاد قرارداد ب
ــركت     صادر  ــم به حكومت اصولى      قانون متبوع ش حك
ــود و محدوديت اختيار مديران براساس حكومت  مى ش
ــرار مى گيرد.  ــالن قرارداد ق ــون خارجى مبناى بط قان
ــدن بال جهت، شركت را  ــپس، براساس نظريه دارا ش س

ــبب ايجاد  ــاس صالحيت قانون محل وقوع فعل س براس
ــان قانون محل انعقاد  ــئوليت خارج قراردادى  (هم مس
ــراردادى جهت جبران  ــدات ق ــزم به تعه ــرارداد )    مل ق

خسارت اشخاص ثالث مى كنند. 
ــد كه عمل مديران هميشه  اما از اين نكته نبايد غافل ش
ــركت  ــبب افزايش دارايى ش ــوده و س ــركت نب به نفع ش

ــود. عالوه بر اين در روابط تجارتى بين المللى اثبات  نمى ش
ــران كه خارج از حدود  ــركت تجارتى از عمل مدي اينكه ش
ــنامه اى است بهره اى برده، عملى  اختيارات قانونى و اساس
نيست. بنابراين باوجود وجاهت اين روش، قابليت عمل آن 
ــت. به همين جهت از قواعد ناظر به مسئوليت  محدود اس
ــركت را، ولو اينكه از عمل مديران  مدنى بهره جسته تا ش

ــاس قانون محل وقوع فعل زيانبار  ــد، براس بهره نبرده باش
ملزم به جبران خسارت كنند. 

ب- مسئوليت مدنى مبتنى بر تقصير شركت
از آنجا كه مديران شركت از طرف شخص حقوقى و براى 
ــركت منصوب مى شوند، به اين  انجام عمليات مربوط به ش
ــركت به واقع با مخفى كردن  ــه روى كرده اند كه ش انديش
محدوديت اختيارات مديران شركت مرتكب تقصير شده و به 
واسطه اين تقصير به اشخاص ثالث خسارتى وارد شده است. 
ــركت      ــت كه      قانون متبوع ش بنابراين اگر چه اصل آن اس
ــمرده و اين  ــاد محدوديت اختيارات مديران را مجاز ش ايج
محدوديت در مقابل اشخاص ثالث نيز قابل استناد است، اما 
اين صالحيت اصولى مانع از آن نمى شود كه براساس قواعد 
ــئوليت مدنى و مبتنى براصل سرزمينى بودن  عمومى مس
ــل زيانبار، قائل به حكومت  ــت قانون محل وقوع فع صالحي
ــون محل وقوع فعل زيانبار بود. بنابراين چنانچه مديران  قان
ــدود اختيارات خود  ــران خارج از ح ــركت خارجى در اي ش
مبادرت به انعقاد قراردادى كنند مى توان با استناد به تقصير 
شركت در عدم اعالن حدود اختيارات مديران، و با توجه به 
ــون محل وقوع فعل زيانبار حكم به صالحيت  صالحيت قان
قانون ايران براى جبران خسارت اشخاص ثالث داد و در اين 
خصوص چه بسا الزام شركت به انجام تعهدات قراردادى خود 

بهترين راه جبران خسارت باشد. 
ــه در اين روابط تجارتى تقصيرى متوجه  وانگهى در اينك
ــت، ترديد جدى وجود دارد. چگونه مى توان به  ــركت اس ش
ــركت تقصيرى را در روابط قراردادى مديران با اشخاص  ش
ــتقيمى  ــبت داد كه در آن هيچ گونه مداخله مس ثالث نس
ــت. همين فقدان رابطه مستقيم سبب شده كه  نداشته اس
ــخاص  ــاى تقصير را نه در تعهد به دادن اطالعات به اش مبن
ثالث بلكه در عدم انتخاب مديران شايسته، جست وجو كنند. 
ــه صالحيت اداره  ــى را برگزيند ك ــركت مديران اگر ش
شركت را ندارند و با انجام اعمال خارج از حدود اختيارات 
ــركت در انتخاب  ــايند، ش خود راه اضرار به غير  را مى گش
ــده و براين اساس ملزم به  ناصواب خود مرتكب تقصير ش
ــارت اشخاص ثالث است و بهترين راه جبران  جبران خس
ــت كه  ــزام به انجام تعهدات قراردادى اس ــارت نيز ال خس
ــاس در رأى  ــركت نهاده اند. بر اين اس مديران به عهده ش
داورى فراماتوم داوران در كنار ساير ادله به نظريه تقصير 
ــركت نمى تواند نتيجه تقصير  پرداخته و مى گويند كه ش
ــام عمليات خارج از  ــر )    را  (در انج ــركت  (مدي ارگان ش
ــخاص ثالث برگرداند و حال  حدود اختيارات خود )    به اش
آنكه اين خسارت بايد به وسيله خود شركت تحمل شود. 
اما انديشه وفاق بين منافع شركت خارجى كه با اعمال 
ــود و منافع اشخاص ثالث كه  قانون ملى وى تأمين مى ش
نوعا با اعمال قانون محل وقوع عمل است، به راه حل هاى 
ــود. استناد به نظم عمومى بين المللى  فوق خالصه نمى ش
ــت كه  ــم عمومى واقعا بين المللى راه حلى ديگر اس يا نظ

سبب تحديد دامنه اثر قانون خارجى مى شود. 
ادامه دارد...

قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاى سهامى (قسمت سوم)
دكتر فرهاد ايرانپور
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اصفهان- محمد راعی - معاون فرهنگی اجتماعي شهرداری 
با هفته نکوداشت اصفهان 56 عنوان  اصفهان گفت: همزمان 

برنامه در شهر برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، علی قاسم زاده با اشاره به اینکه 
نقطه ثقل برنامه های هفته نکوداشت اصفهان پل خواجو است، 
افزود: ویژه برنامه مردمی »اصفهانی ام« از پنجم تا نهم اردیبهشت 

ماه در کنار پل خواجو برگزار می شود.
وی افزود: این ویژه برنامه همزمان با هفته نکوداشت اصفهان در 
کنار پل خواجو و با اجرای محمد و مهدی سلوکی برای عموم 
همشهریان اصفهانی برگزار خواهد شد. قاسمی خاطر نشان کرد: 
برنامه موسیقی با حضور خوانند مطرح کشور »محمد اصفهانی« 
و مسابقه خانوادگی از بخش هاي اصلي این ویژه برنامه است که 

به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان برگزار مي شود.
معاون فرهنگی- اجتماعی شهرداری اصفهان تصریح کرد: پیش 
بینی می شود هر شب 4 الی 5 هزار نفر از شهروندان از برنامه های 

جشنی به رنگ اصفهان استفاده کنند.
وی اظهار کرد: برگزاری دومین جشنواره عکس اصفهان با حضور 
برپایی  و  موسیقی  کنسرت  اجرای  کشور،  ای  حرفه  عکاسان 
نکوداشت  هفته  برنامه های  مهمترین  از  خیابانی  نمایش های 

اصفهان است.
هفته نكوداشت اصفهان در تقويم يونسكو ثبت مي شود

هفته  گفت:  اصفهان  شهرداري  اجتماعي  فرهنگي،  معاون 
و  تاریخي  تقویم  در  نیز  آن  برنامه های  و  اصفهان  نکوداشت 

فرهنگي این سازمان ثبت مي شود.
قاسم زاده افزود: با توجه به پیوستن شهر اصفهان به شبکه جهاني 
شهرهاي خالق یونسکو، وجه تمایز امسال هفته اصفهان نسبت 
با سال های گذشته این است که برنامه های هفته اصفهان به 
ثبت جهاني یونسکو خواهد رسید و برنامه ریزي های امسال نیز 

متناسب با این وجه بین المللي است.
شایان ذکر است؛ سوم اردیبهشت  ماه همزمان با روز بزرگداشت 

عالمه محمد بن حسین عاملي معروف به شیخ بهایي از سوي 
مسئوالن شهري اصفهان به نام روز اصفهان و از سوم تا نهم 
اردیبهشت ماه به عنوان هفته نکوداشت اصفهان نامگذاري شده 

است.

اجرای 56 عنوان برنامه به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان

اخبار

کسب عنوان دستگاه اجرايی برتر 
توسط شرکت گاز شهرستان دير از 

توابع استان بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- اداره گاز شهرستان 
دیر در ارزیابی های به عمل آمده از عملکرد دستگاه های 
اجرایی این شهرستان و طی ماده 6 آئین نامه اجرایی قانون 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان دستگاه اجرایی 

برتر سال 94 انتخاب و مورد تقدیر واقع شد.
رئیس اداره گاز شهرستان دیر در این باره اظهار داشت: این 
ناحیه با در نظر گرفتن فعالیت ها و خدمات گسترده جهت 
نتیجه  نقاط شهرستان و در  اقصی  توسعه گازرسانی در 
تحقق خدمت رسانی به مردم به عنوان مسئولیتی خطیر 
و وظیفه ای ارزشمند موفق به کسب این عنوان گردیده 
است. مهندس محسن مقدم نیا در ادامه بیان داشت : این 
اداره از سال 1386 تاسیس و از آن زمان تا کنون، همواره 
در راستای توسعه شبکه گذاری در روستاها و شهرها و در 
نتیجه افزایش شمار خانوارهای برخوردار از گاز قدم برداشته 
است که این مهم موجب گردید سال گذشته نیز از این 
اداره در جشنواره شهید رجایی تقدیر شود. رئیس اداره گاز 
دیر پیرامون اقدامات صورت گرفته در این شهرستان بیان 
داشت : در حال حاضر 100 درصد از شهرهای شهرستان 
به  بردستان  و  دیر، دوراهک  بردخون،  آبادان،  دیر شامل 
شبکه سراسری گاز متصل می باشند و خانوارهای ساکن در 
این شهرها قادر به استفاده از گاز می باشند. ایشان همچنین 
بیان داشت : 13 روستای این شهرستان نیز از نعمت گاز 
برنامه های  تحقق  با  سالجاری  طی  که  بوده  مند  بهره 
پیش رو، تعداد روستاهای گازدار اضافه خواهد شد. وی 
خانوار   10000 به  قریب  اکنون  هم   : نمود  خاطرنشان 
شهری و روستایی در دیر از نعمت گاز استفاده می کنند 
که با توسعه شبکه گذاری در روستاهای این شهرستان، 
می  افزایش  سرعت  به  جدید  انشعاب های  نصب  فرایند 
یابد. مهندس مقدم نیا در خاتمه از زحمات و تالش کلیه 

همکاران خود در این ناحیه تشکر و قدردانی نمود.
گفتنی است شهرستان َدیّر یکی از شهرستانهای استان 
بوشهر در جنوب ایران و در ساحل خلیج فارس قرار دارد 
که از سه بخش مرکزی، آبدان و بردخون تشکیل گردیده، 
مرکز این شهرستان بندر دیر می باشد و طول نوار مرزی 

شهرستان 95 کیلومتر است.

جلوگیری از هدررفت 8 لیتر در 
ثانیه آب در جاده چابكسر

رشت - خبرنگار فرصت امروز- دفتر روابط عمومی آب 
و فاضالب شهری گیالن از رفع شکستگی خط انتقال آب 
چابکسر و جلوگیری از هدررفت 8 لیتر در ثانیه آب خبر 
داد. دفتر روابط عمومی آبفای گیالن در گفت وگو با مازیار 
غالمپور مدیر امور آبفای رودسر ضمن اعالم رفع شکستگی 
با  داشت:  اظهار  وی  از  نقل  به  چابکسر  انتقال  خط  در 
شکستگی در خط انتقال 600 میلیمتری بتون مسلح در 
جاده چابکسر و هدررفت آب، موجب افت فشار و کاهش 
دبی ورودی به مخزن 5000 مترمکعبی چابکسر گردید. در 
ادامه باید افزود با تالش بی وقفه و شبانه روزی همکاران 
واحد اتفاقات آبفای رودسر در تعویض دو شاخه لوله، یک 
شاخه لوله بتونی مخصوص و یک شاخه لوله بتونی مسلح از 

هدررفت 8 لیتر در ثانیه آب جلوگیری بعمل آمد.

حضور قائم مقام مديرعامل و 
معاون هماهنگي مالي و پشتیباني 

شرکت توانیر در استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- دکتر منظور قائم مقام 
مدیرعامل و معاون هماهنگي مالي و پشتیباني شرکت 
توانیر از شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان بازدید 
مدیران  و  مدیرعامل  با  منظور  دکتر  بازدید  این  کرد.در 
ارشد شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان دیدار و در 
خصوص مسائل مختلف گفتگو کرد.وي همچنین با خانواده 
مهندس حسن عبدي مدیرعامل فقید شرکت توزیع نیروي 
برق استان گلستان دیدار و مراتب همدردي خود را به 
خاطر ضایعه درگذشت مهندس عبدي ابراز داشت.گفتني 
است دکتر منظور از محل پیشنهادي ساختمان جدید 
شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان واقع در سایت 

اداري این استان نیز بازدید کرد.

 عوارض واردات خودرو خارجی 
به قشم کاهش يافت

خبرنگار  بندرعباس- 
فرصت امروز- سرپرست 
اداره کل ترانزیت و گمرک 
سازمان منطقه آزاد قشم از 
عوارض  چشمگیر  کاهش 
به  خودرو  انواع  واردات 
این منطقه خبر داد. به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد 
قشم، کاظم قربانی گفت: پرداخت عوارض ورود خودروهای 
خارجی به این جزیره پس از بازنگری ارزش و تعرفه گمرکی 
از ورود بی رویه  با هدف جلوگیری  تاریخ 94/12/27  از 
خودروهای نامناسب و فرسوده سرزمین اصلی به این منطقه 
کاهش چشمگیر یافته است. وی با اعالم اینکه این سیاست 
به دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از سوی اداره 
کل گمرک و ترانزیت این منطقه در حال اجرا می باشد، 
گفت: از تاریخ یاد شده با توجه به کیفیت ساخت خودروهای 
خارجی عمر ورود انواع خودرو از یک تا سه سال افزایش 
یافته است. به گفته سرپرست اداره کل گمرک و ترانزیت 
سازمان منطقه آزاد قشم، عالوه بر افزایش زمان ساخت 
خودروها، تعرفه ورود انواع سواری، استیشن و کامیونت، 
ون، وانت، مینی بوس، کامیون و ماشین آالت راه سازی 
نیز کاهش چشمگیر داشته و ترخیص این خودروها نیازمند 
انواع  ادامه داد: واردات  باشد. وی  تائید فنی می  دریافت 
سواری استیشن و وانت از مدل 2013 به 2011 کاهش 
یافته و تعرفه آن نیز به جای 5 تا 20 درصد به رقم 4 تا 14 
درصد رسیده است. قربانی با اشاره به اینکه پیش از این ورود 
کامیونت، ون، مینی بوس و اتوبوس به قشم زیر مدل 2014 
با حد اکثر 2 سال زمان ساخت و تعرفه صفر تا 10 درصد 
مجاز بود، اظهار کرد: بر اساس سیاست جدید مدل ساخت 
این خودروها با سه سال کاهش به 2011 و تعرفه آن نیز 
به صفر تا 12 درصد رسیده است. وی ادامه داد: مدل مجاز 
کامیون و تریلر با کفی نیز از 2011 به 2008 و تعرفه آن نیز 
به جای صفر تا 25 درصد به صفر تا 18 درصد کاهش یافته 
است. سرپرست اداره کل گمرک و ترانزیت سازمان منطقه 
آزاد قشم در ادامه به واردات تاکسی های خارجی به جزیره 
قشم اشاره کرد و یادآور شد: از تاریخ 27 اسفند 94 واردات 
تاکسی مدل 2014 به جای خودروهای ویژه حمل و نقل 
عمومی با مدل 2015 مجاز شده و تعرفه آن نیز از صفر تا 5 

به صفر تا 6 درصد رسیده است.

اخبار

رمضان يوسفي به عنوان مدير برق 
شهرستان بندر ترکمن منصوب شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- آیین تودیع و معارفه 
مدیر برق شهرستان بندر ترکمن با حضور مهندس علي 
اکبر نصیري مدیرعامل توزیع نیروي برق استان گلستان 
از سوي  برگزار شد.طي حکمي  و مسئولین شهرستاني 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان، رمضان یوسفي 
به عنوان مدیر برق شهرستان بندر ترکمن منصوب شد 
همچنین از تالش هاي رحمان اصغري مدیر سابق برق این 
شهرستان تقدیر شد. در این مراسم »فیروزي« فرماندار 
بندرترکمن با اشاره به نامگذاري امسال به عنوان اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل از سوي مقام معظم رهبري و عمل 
به آن اظهار داشت: در نظام اسالمي مسئولیت یک امانت 
است تا به واسطه آن دل خدا و خلقش راضي و شاد شود.

وي با اشاره به مهمترین اصل در بندرترکمن و تالش هاي 
صادقانه مسئولین افزود: مهمترین اصل خدمتگذاري در 
بندرترکمن فقط رضایت مردم است لذا مسولین موظفند 
در جهت آسایش و آرامش مردم گام هاي موثري بردارند تا 
موجبات اعتماد مردم به نظام فراهم شود. چرا که مسولین 
در حوزه عملکرد، یکي از شاخصه های ارتقا نظام هستند و 
عملکرد مدیران را به پاي نظام گذاشته و سنجیده مي شود. 
وي با تشکر از خدمات رحمان اصغري انتصاب یوسفي مدیر 
جدید را تبریک و خواهان خدمت گذاري بیشتر به مردم 
این شهرستان شد. در سال گذشته 63 مگاوات بالغ بر 
500 میلیارد تومان صرفه جویي شد.مدیرعامل شرکت 
نیروي برق استان گلستان در این مراسم با اشاره به سال 
اقتصاد مقاومتي و لزوم عمل به آن اظهار داشت: با توجه 
به اینکه درآمد در طول سال گذشته به یک هشتم تقلیل 
یافت بنابراین باید از داشته ها و ساخته های سال گذشته 
به نحو بهینه استفاده شود.علي اکبر نصیري افزود: مصرف 
پیک برق استان در تابستان سال گذشته 1100 مگاوات و 
در زمستان 350مگاوات بوده است لذا صرفه جویي موجب 
هزینه ها  شدن  کمتر  و  زیرساخت ها  در  سرمایه گذاري 
مي شود. نصیري با اشاره به تالش های صورت گرفته در 
سال گذشته براي کاهش پیک بار در کشور گفت: در سال 
94 هدف گذاري شرکت توانیر براي کاهش پیک بار در 
کشور 2200 مگاوات بود که استان گلستان با 63 مگاوات 
صرفه جویي سهم خود را از این حرکت ملي محقق ساخت 
که این امر بالغ بر 500 میلیارد تومان صرفه جویي در پي 
مصرف  و  اینکه صرفه جویي  به  اشاره  با  نصیري  داشت. 
منطقي برق کمک شایاني به اقتصاد کشور مي کند اذعان 
داشت: صرفه جویي مشترکین عامل مهمي براي کاهش 

خسارات شبکه و افزایش بهره وري خدمات است.
 هیات روسی به اراک رفت

بازديد هیات صنايع نفتی روسی از 
پتروشیمی شازند

اراک - خبرنگار فرصت امروز- نشست تولیدکنندگان 
استان  تولیدی  و  نفتی  صنایع  هیات  با  مرکزی  استان 
باشقیرستان روسیه در اراک برگزار شد و این هیات روسی 
از مجتمع پتروشیمی شازند بازدید کرد. در این نشست 
دو طرف درباره مباحث انتقال فناوری، تولید، صادرات و 
واردات مواد نفتی، کشاورزی و صنعتی به بحث و تبادل 
نظر پرداختند. مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان 
درصد   70 اکنون  هم  گفت:  نشست  این  در  مرکزی 
صادرات و 75 درصد واردات کشور ایران به روسیه را به 
ترتیب مواد غذایی و مواد اولیه فرآوری نشده مورد نیاز 
واحدهای صنعتی تشکیل می دهد. محمدرضا حاجی پور 
افزود: 95 درصد صادرات استان مرکزی را مواد صنعتی 
تشکیل می دهد که این مواد به کشورهای مختلف آسیایی 
ادامه داد: اشراف نداشتن  اروپایی صادر می شود. وی  و 
بخش خصوصی دو کشور ایران و روسیه نسبت به بازار های 
یکدیگر و آشنا نبودن تولیدکنندگان ایرانی با استانداردهای 
کشور روسیه از جمله عوامل پایین بودن صادرات و واردات 
دو کشور است. رئیس گروه دانشکده انتقال و ذخیره نفت 
و گاز استان باشقیرستان روسیه هم در این نشست گفت: 
این استان با دارا بودن 930 هزار کیلومتر وسعت و دارابودن 
سه پتروشیمی بزررگ،یکی از استانهای فعال در حوزه نفت 
و گاز روسیه است. فنزیل موگالیموف افزود: هم اکنون 18 
هزار دانشجو و دو هزار هیات علمی در 9 گروه آموزشی 
نفت و گاز و آماده سازی حمل و نقل نفت و گاز در این 
دانشگاه به تحصیل و تدریس اشتغال دارند. موگالیموف 
گفت: 90 درصد از دانش آموختگان این دانشگاه هم اکنون 
به  و گاز  نفت  از کشور در رشته های  در داخل و خارج 
فعالیت مشغول هستند. رئیس دانشگاه صنعتی اراک نیز 
در این نشست گفت: این استان با برخورداری از ظرفیتهای 
و  وسعت  برابر  دو  از  بیش  کشاورزی  و  صنعتی  عظیم 
جمعیت خود در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور نقش 
آفرینی می کند. محسن نجفی افزود: انتقال فناوری در 
حوزه صنایع فلزی، تجهیزات معدنی، حوزه انرژیهای نو، 
بادی و زمین گرمایی از اولویتهای جامعه دانشگاهی استان 

مرکزی و کشور ایران است. 
مدير کل راه آهن منطقه اراک گفت:

رشد ۱۴ درصدي جابجايي مسافر 
با قطار مالير – مشهد

اراک - خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل راه آهن منطقه 
اراک گفت: یکماه گذشته و در ایام نوروز امسال حجم سفر 
و جابجایي مسافر با قطار رفت و برگشت به مشهد از طریق 
ایستگاه مالیر 14 درصد افزایش یافت.جالل الدین کوکنار 
افزود: از 25 اسفندماه سال گذشته تا 15 فروردین ماه امسال 
12 هزار و 740 مسافر از طریق یک رم قطار ورودي و 
خروجي در مسیر مالیر به مشهد جابجا شدند.وي تعداد 
مسافران خروجي از ایستگاه راه آهن مالیر به مشهد در پیک 
نوروزي امسال را شش هزار و 256 مسافر و تعداد مسافران 
ورودي به این ایستگاه را شش هزار و 484 مسافر عنوان کرد.

وي ادامه داد: از سال گذشته قطار مالیر به مشهد به صورت 
روزانه در این مسیر رفت و آمد مي کند و این امر موجب 
افزایش تعداد مسافران به مشهد و بالعکس شد.کوکنار با 
بیان اینکه ایستگاه قطار در مالیر یکي از ایستگاه های خوب 
با تجهیزات کامل و امکانات رفاهي مناسب در منطقه اراک 
است، اظهار کرد: در ایام نوروز امسال میزان رضایت مندي 
مسافران از نوع کیفیت قطار، نحوه برخورد مسئوالن و خدمه 
قطار و سایر موارد از ایستگاه مالیر باال بود. وي یادآور شد: 
با توجه به اینکه ایستگاه مالیر بعد از اراک دومین ایستگاه 
خوب ما در این منطقه است، اگر چنانچه مطالبه مردم این 
شهرستان در زمینه های مختلف باالتر برود، راه آهن منطقه 
اراک آماده پاسخگویي به هرگونه مطالبات آنان است.مدیر 
کل راه آهن منطقه اراک راه اندازي قطار مالیر به تهران 
را یکي از خواسته های مهم شهروندان مالیري برشمرد و 
گفت: راه اندازي قطار مالیر به تهران مشروط به این است 
که مردم و مسئوالن این شهرستان بتوانند هزینه ها و چارتر 
قطار را تقبل کنند که ما نیز در این صورت آمادگي کامل 

را براي این امر داریم.

شرکت  مدیرعامل   - فالح  اسد  تبريز- 
برای  شرکت  این  آمادگی  از  استان  گاز 
وتولیدی  صنعتی  بخش های  به  گازرسانی 
در سطح استان خبر داد. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، ولی اله دینی در جلسه تأمین 
مرند  الیاف  پروژه  نیاز  مورد  زیرساخت های 
که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، 
استان  گاز  شرکت  گفت:  خبر  این  اعالم  با 
به بخش های مختلف صنعتی  دارد  آمادگی 
و  کند  گازرسانی  استان  در سطح  وتولیدی 
همین  در  نیز  مرند  شیشه  الیاف  کارخانه 
افزود:  است.وی  شده  ریزی  برنامه  راستا 
استان  گاز  شرکت  سوی  از  الزم  تمهیدات 
بینی  به پروژه مذکور پیش  برای گازرسانی 
در  دارد  آمادگی  شرکت  این  و  گردیده 
به  نسبت  متقاضیان  با  قرارداد  عقد  صورت 
اجرای خطوط توزیع و احداث یک ایستگاه 

ساعت  در  مکعب  متر   5000 ظرفیت  با 
استان  گاز  شرکت  کند.مدیرعامل  اقدام 

وصنعتی  تولیدی  بخش های  از  حمایت 
ضرورتی  را  اجرایی  دستگاههای  توسط 

ریزی  برنامه  افزود:  و  دانست  اجتناب ناپذیر 
سال  در  استان  گاز  شرکت  سوی  از  الزم 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل برای حمایت 
از این بخش ها صورت گرفته است. همچنین 
سفرهای  ادامه  در  و  جلسه  این  از  قبل 
مدیره  هیات  اعضای  و  مدیرعامل  دوره ای، 
و هیات رئیسه این شرکت میهمان کارکنان 
گاز  شرکت  بودند.مدیرعامل  مرند  گاز  اداره 
 100 داشت:  اظهار  جلسه  این  در  استان 
خانوار  درصد   98.6 و  شهری  خانوار  درصد 
روستایی شهرستان مرند و در مجموع 99.4 
گاز  نعمت  از  مرند  شهرستان  خانوار  درصد 
طبیعی بهره مند هستند.وی تعداد مشترکین 
عنوان  مشترک  را 94528  مرند  شهرستان 
کرد و افزود: از این تعداد 63713 مشترک 
روستایی  مشترک   30815 و   شهری 

می باشد.

مديرعامل شرکت گاز استان خبر داد 

آمادگی شرکت گاز آذربایجان شرقی برای گازرسانی به کارخانه الیاف شیشه مرند 

حسن  امروز-  فرصت  خبرنگار   - اهواز 
و  سالم  باتری های  وجود   : گفت  زاده  صدری 
پایدار یکی از ارکان مهم تثبیت سیستم حفاظتی 
در پست برق به شمار می رود و باتریهای موجود 
در پستهای برق یکی از حیاتی ترین تجهیزات 
شبکه برق هستند که نه تنها با دقت بسیار 
نگهداری می شوند بلکه برای اطمینان از سالمت 
و آماده به کار بودن آنها بررسی و پایش مستمر 

 AC انجام می شود تا در زمان قطع جریان برق
بتوانند ولتاژ DC پایدار مورد نیاز پست برق را 
تامین نمایند. وی ابراز داشت : پست برق 400 
کیلوولت دزفول یکی از پستهای مهم تامین برق 
در ناحیه شمال خوزستان است و ضروری بود 
برای نگهداری و باالبردن سطح پایداری سیستم 
در  اسیدی  قدیمی  باتری های  آن،  حفاظتی 
کمترین زمان جایگزین گردند. برای انجام این 

مهم، توسط مدیر امور پشتیبانی فنی معاونت 
بهره برداری پیگیری الزم برای تهیه این باتریها 
انجام شد. همچنین پس از بررسی و برنامه ریزی 
دقیق با حضور شرکت پیمانکار نصب کننده، 
باتری های جدید بصورت دو بانک جدا از هم 
جایگزین باتریهای فرسوده قدیمی گردیده و در 
مدار قرار گرفتند. صدری زاده افزود : مدت زمان 
اجرای مراحل این عملیات فنی یک ماه بود و 

هزینه های خرید، نصب و راه اندازی این پروژه 
بالغ بر 950 میلیون ریال گردید. در پایان مدیر 
امور بهره برداری ناحیه شمال گفت : جا دارد در 
این رابطه از پیگیری و تالشهای همه همکاران 
بویژه معاونت بهره برداری و مدیریت بهره برداری 
انتقال، شرکت تعمیرات و امور پشتیبانی فنی و 
نظارت بر بهره برداری که در تمام مراحل کار 

از هیچ کمکی دریغ نکردند، سپاسگزاری نمایم.

تبريز – اسد فالح - بر اساس مطالعات انجام یافته و جهت 
تحقق و اجرای طرح های انتقال، ذخیره سازی و توزیع آب شرب 
بهداشتی و متعادل سازی فشار شبکه در بین مشترکین احداث 
مخازن دخیره آب از ضروریات بوده و این امر در اکثر شهرهای 
استان اجرا شده و یا در دست احداث می باشد.به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با 
اعالم این خبر گفت: خوشبختانه با اجرای خط انتقال آبرسانی و 
تمهیدات اتخاذ شده از جمله مطالعات طرح اضطراری در کالن 
شهر تبریز و حفر چاه های جدید در برخی شهرهای استانی و 
الیروبی قنوات و چاه های موجود در حال حاضر مشکلی از جهت 
قطعی و کمبود آب در هیچ یک از شهرهای استان وجود نداشته 
و تامین و توزیع آب مورد نیاز برای جریان یافتن فعالیت های 
روزمره شهروندان با همت و تالش شبانه روزی پرسنل شرکت 

آب و فاضالب استان در حال انجام است.علیرضا ایمانلو افزود: 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در حال حاضر 

بیش از یک میلیون 122 هزار انشعاب آب دارد که در 58 شهر 
استان آب شرب بهداشتی 2 میلیون و 927 هزار نفر را تامین 
می کند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی اظهار 
داشت: 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 افزود: تامین آب شرب بهداشتی 
شهروندان در اولویت کاری شرکت آب و فاضالب استان می باشد 
و در این راستا مطالعات مشخصی برای تامین آب مورد نیاز 
مشتریان در تمامی شهرهای تحت پوشش خدمات انجام شده 
است.شایان ذکر است حجم مخازن واقع در مدار بهره برداری در 
استان به مقدار 913338 مترمکعب بوده وتعداد 13 باب مخزن 

و به مقدار56500 مترمکعب در حال احداث است.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز - بیستمین 
دوره مسابقات فرهنگی بهار در بهار ویژه فرزندان 
ویژه  مسابقات  این  دوره  نهمین  و  کارکنان 
کارکنان شرکت گاز بوشهر و همسران ایشان، 
به صورت مشترک توسط شرکت گاز استان 
بوشهر و منطقه 10 عملیات انتقال گاز برگزار 
با استقبال  از مسابقات که  شد. در این دوره 
بسیار خوبی از سوی کارکنان و خانواده های 
ایشان همراه گردید، شرکت کنندگان در فضایی 
صمیمانه و معنوی در حضور ناظرین و داوران 

برجسته قرآنی به رقابت با یکدیگر پرداختند.
مفاهیم قرآن کریم، مفاهیم نهج البالغه، قرائت 
و  قرآن  حفظ  اذان،  تحقیق،  قرائت  ترتیل، 
که شرکت  بود  رشته هایی  قرآنی،  قصه گویی 
به  آنها  طی  مسابقات  از  دوره  این  کنندگان 

رقابت با یکدیگر پرداختند.
از نکات بارز این مسابقات می توان به حضور 
در  نمود که  اشاره  شیرین کودکان خردسال 

کنار والدینشان با لحنی کودکانه و دلنشین به 
روایت قصه های قرآنی پرداختند.

استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  رئیس 
کارکنان  باشکوه  از حضور  قدردانی  با  بوشهر 
شده،  یاد  مسابقات  در  ایشان  خانواده های  و 
بیان داشت : تاثیر قرآن ومفاهیم اسالمي در 
رشد وتعالي فرد از نکات مهمی است که نباید 
و  ترغیب،تشویق  که  گردید چرا  غافل  آن  از 
انس هر چه بیشتر با کالم نوراني قرآن کریم و 
بهره مندي از منویات دیني آن موجب سعادت 

و کامیابی در بسیاری از زمینه ها و ابعاد فردی و 
اجتماعی می گردد. مهندس عباسی در همین 
ارتباط هدف از برگزاری مسابقات قرآنی بهار در 
بهار را ترویج و اشاعه فرهنگ قرآنی و دینی در 
میان کارکنان و خانواده های ایشان به منظور 
آشنایی و انس هرچه بیشتر با تعالیم ارزشمند 
این کتاب آسمانی برشمرد. وی در ادامه تصریح 
نمود : امسال با همکاری مشترک و مطلوب 
همکاران گرانقدر خود در منطقه 10 عملیات 
مطلوب  و  منظم  برگزاری  شاهد  گاز  انتقال 

مسابقات در تمامی رشته ها بودیم.
ایشان یادآور شد : 6 داور و قاری برجسته، ما 
را در این مسابقات همراهی نمودند که عالوه 
بر آن آقای طالع زاده نیز به عنوان ناظر قرآنی 
اعزامی از سوی شرکت ملی گاز، نظارت بر این 

دوره از رقابت ها را برعهده داشتند.
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر 
اظهار داشت : برگزیدگان نهایی این مسابقات 
به  اعزام  و  حضور  جهت  و  معرفی  زودی  به 

مسابقات کشوری معرفی خواهند شد.
مهندس عباسی در انتها اظهار داشت : قرآن 
مجید کالمی است که هم دستور است و هم 
قانون و تاسی و انس با آن بی شک بر تمامی 
ابعاد زندگی فرد تاثیر می گذارد، از همین رو 
باید تالش گردد تا از طریق برگزاری مسابقات 
موجبات  قبیل،  این  از  برنامه هایی  و  قرآنی 
میان  در  قرآنی  فرهنگ  اشاعه  و  گسترش 

خانواده ها را فراهم آوریم.       

قزوين- خبرنگار فرصت امروز-  مهندس بوشهری مدیر 
عامل شرکت گاز استان قزوین از پروژه های خط انتقال گاز به 
منطقه الموت و گازرسانی به دو شهر معلم کالیه و رازمیان بازدید 
کرد . به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، مهندس 
بوشهری با بازدید از پروژه های خط انتقال گاز به منطقه الموت 
و گازرسانی به دوشهر معلم کالیه و رازمیان آخرین وضعیت 

پیشرفت پروژه های مذکور را مورد بررسی قرار داد.
  مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین ضمن تقدیر و تشکر از 
زحمات و تالش های فعاالن و مجریان پروژه های گازرسانی به 

منطقه الموت گفت: هم اکنون گازرسانی به الموت در دو بخش 
درحال انجام است. بخش نخست مربوط به خط انتقال گاز می 
باشد که با توجه به تالش های صورت پذیرفته توسط شرکت 
توسعه و مهندسی شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران مربوط 
تا کنون 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. وی بیان داشت 
تاکنون440 میلیارد ریال برای پروژه مذکور هزینه شده است 
که امید است با تامین به موقع اعتبارات، پروژه خط انتقال گاز 
الموت تا هفته دولت به بهره برداری برسد. مدیر عامل شرکت 
گاز استان قزوین همچنین افزود: بخش دیگر پروژه گازرسانی 

به الموت شامل شبکه گذاری داخلی شهرهای معلم کالیه و 
رازمیان می شود که تاکنون 72درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
است. ایشان گفت: پروژه مذکور شامل 44 کیلومتر شبکه گذاری 
و تعداد 2 ایستگاه TBS می باشد که با تکمیل شدن آن و 
اتصال به خطوط انتقال، امیدواریم با یاری خداوند در هفته دولت 
شاهد گازدار شدن دو شهر معلم کالیه و رازمیان باشیم.  مهندس 
بوشهری اظهار کرد: امید است با تکمیل این دو پروژه، شرکت گاز 
بتواند گامی مؤثر در خدمت رسانی به مردم بردارد و توسعه و رفاه 

را برای منطقه الموت به ارمغان آورد.

امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
استان  برق  نیروي  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
رقابت   و  تغییر  دنیاي   در  گفت :  گلستان 
امروزي ، توسعه  پایدار مستلزم  اعتقاد و التزام 
به اقتصاد مقاومتي است و دستیابي به توسعه 
ها  و مدیریت  داشته  مقاومتي  اقتصاد  بدون 
میسر نیست . به  گزارش  روابط عمومي شرکت 

مهندس  گلستان  استان  برق  نیروي  توزیع 
علي اکبر نصیري با اشاره  به  سرعت  تحوالت  
توسعه  صنعتي   در  مقاومتي  اقتصاد  نقش   و 
اقتصاد  کارگروه  تشکیل  لزوم  بر  کشور، 
مقاومتي در شرکت توزیع نیروي برق استان 

گلستان تأکید کرد.
وي  اظهار داشت : رشد متوسط مصرف برق در 

ایران باالي 7 درصد است که این امر ایران را 
بعد از کشور چین با رشد 12 درصدي مصرف 
برق و کشور کره جنوبي در جایگاه سوم دنیا 
توزیع  شرکت  است.مدیرعامل  داده  قرار 
توجه   با  افزود:  گلستان  استان  برق  نیروي 
به  رشد ساالنه  مصرف  برق  و محدودیت هاي  
منابع  مالي  در بخش هاي  مختلف ، این  صنعت  

براي  تداوم  در فعالیت ها ودستیابي  به  اهداف  
پیش بیني  شده ، چاره اي جز اقتصاد مقاومتي 
ندارد.مهندس نصیري جلب  مشارکت  بخش  
بهره وري   افزایش   رقابت ،  توسعه   خصوصي ، 
از  را  ضروري  غیر  هزینه های  کاهش  و 
سیاست هاي  مهم  شرکت توزیع نیروي برق 

استان گلستان در سال جاري خواند.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز-  به گزارش روابط عمومی شوراهای حل اختالف 
استان خوزستان زبیدی نیا با اعالم این خبر گفت: در سال 1390 دو طایفه ساکن 
در منطقه دب حردان از توابع شهرستان اهواز به دلیل اختالف بر سر زمین کشاورزی 
منجر به نزاع دسته جمعی و درگیری لفظی و فیزیکی شدند که نتیجه این اختالفات 
و درگیریها موجب کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 30 نفر از دو طرف بوده است. 
وی افزود: در مدت 4 سال که این اختالف رخ داد با تالش و پیگیری رئیس و اعضای 
شعبه 284 ویژه قصاص شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 اهواز،ریش سفیدان و 
بزرگان طوایف تمام تالش خود را برای صلح و سازش بین این دو طایفه بکار گرفته 

بودند که در نتیجه منجر به صلح و سازش شد و بزرگان و ریش سفیدان دو طایفه، 
رضایت کامل خود را از یکدیگر اعالم و صلح و آشتی کردند. معاون قضایی رئیس 
کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به گذشت دو طرف از تالشهای رئیس و 
اعضای شعبه 284 ویژه قصاص شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 اهواز،معتمدان 
و ریش سفیدان در برقراری صلح و سازش میان این دو طایفه تقدیر کرد و خواستار 
رفع اختالفات و همکاری الزم با دستگاه قضایی شد. زبیدی نیا وجود شورای حل 
اختالف و همکاری معتمدان و ریش سفیدان را از عوامل مهم در برقراری صلح و 

سازش و مختومه شدن پرونده های اختالف در این استان عنوان کرد.

توسط امور بهره برداری ناحیه شمال شرکت برق منطقه ای خوزستان انجام شد 

تعويض باتری های ۱25 ولت پست برق ۴00کیلوولت دزفول 

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد 

احداث مخازن ذخیره آب توسط شرکت آب و فاضالب آذربايجان شرقی 

حضور باشكوه کارکنان شرکت گاز استان بوشهر در مسابقات قرآنی بهار در بهار

بازديد مدير عامل شرکت گاز استان قزوين از پروژه های گازرسانی به منطقه الموت

مديرعامل شرکت توزيع نیروي برق استان گلستان:
 دستیابي  به  توسعه  بدون  اقتصاد مقاومتي میسر نیست 

صلح و سازش نزاع دو طايفه پس از دو کشته و 30 مجروح در اهواز
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