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کاهش 35 درصدی آمار طالق در یک سال 
با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
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با تالش شبانه روزی کارکنان شرکت توزیع 
نیروی ب��رق تبریز، برق به روس��تای بیرق 
بازگش��ت.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
با اع��الم خبر فوق افزود: ب��ه دنبال بارش 

باران و تگرگ ش��بکه برق روس��تای بیرق آسیب دید و برق مناطقی 
ازاین روس��تا قطع شد.مهندس افشین روش��ن میالنی ادامه داد: در 
اثر این حادثه تعداد 26 اصله تیر فش��ار ضعیف و 45 دستگاه کنتور 
تخریب شد که خسارت وارده بالغ بر یک میلیارد و 380 میلیون ریال 
برآورد شد.وی همچنین تشریح کرد: پاره شدن چهار و نیم کیلومتر 
س��یم شبکه، تخریب 27 دس��تگاه چراغ روشنایی معابر و قطع بیش 
از 1400 متر کابل مش��ترکین از دیگر خسارات این حادثه به شبکه 
برق بود.مهندس روش��ن میالنی از بازسازی شبکه برق این روستا در 
س��اعات اولیه حادثه خبرداد و تصریح کرد: با وجود مشکالت کار در 
معابر روستایی، همکاران این شرکت در قالب ستاد مدیریت بحران با 
پنج اکیپ عملیاتی از امورهای نوسازی، ائل گلی و اداره برق باسمنج 
به محل اعزام و نس��بت به رفع خطر و ش��روع عملیات اقدام کردند.

رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق تبریز احساس ...

مدیر پروژه حفاری می��دان نفتی آزادگان 
جنوبی در ش��رکت ملی حف��اری ایران از 
تکمیل نهایی 15 حلقه چاه توسعه ای در 
این میدان توسط ناوگان این شرکت خبر 

داد. مهندس منوچهر اسدی با بیان این که 
آخرین مرحله تکمیل این چاه با راندن رشته تکمیلی تحقق یافت، 
گفت: در طرح توسعه این میدان حفاری 40 حلقه چاه در قالب یک 
پروژه به این شرکت واگذار شده است. وی افزود: حفاری چاه ها در 
این موقعیت با بکارگیری 8 دکل حفاری س��نگین ش��رکت صورت 
گرفته و اجرای پروژه در زمان حاضر با پیشرفت 81 درصدی طبق 
برنامه تعریف شده از سوی شرکت مهندسی و توسعه نفت پرشتاب 
دنبال می ش��ود. اسدی با اش��اره به اینکه متراژ حفاری این چاه ها 
بیش از 150 هزار متر پیش بینی ش��ده اس��ت، اظهار کرد: تاکنون 
129 ه��زار متر حفاری در ای��ن ارتباط انجام گردیده که معادل 86 
درصد از مجموع حف��اری چاه های پیش گفته در این موقعیت می 
باش��د. مدیر پروژه حفاری میدان نفتی آزادگان جنوبی در ش��رکت 

ملی حفاری ایران گفت: در این ارتباط حفاری 23 حلقه چاه...

برق به روستای بیرق 
تبریز بازگشت

تکمیل نهایی 15حلقه چاه در 
میدان نفتی آزادگان جنوبی
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ــاوره قوه  معاون اجتماعى قوه قضاييه ضمن تاكيد بر ضرورت حمايت و تقويت مراكز مش
ــال  ــوند، ظرف يك س قضاييه، گفت: اگر اين مراكز در كنار دادگاه هاى خانواده راه اندازى ش

آينده آمار طالق را تا 35 درصد كاهش خواهيم داد. 
ــوزه كنترل و كاهش  ــت گذارى در ح ــت تخصصى سياس محمدباقر الفت در دومين نشس
طالق كه در وزارت رفاه برگزار شد، با تاكيد بر اينكه هرچه قانون مى گويد بايد به آن پايبند 
ــيم، گفت: متاسفانه در كشور حساسيت چندانى نسبت به قانون وجود ندارد و گرفتارى  باش
ــفتگى از همين جاست و ما به دنبال راهى كه قانونگذار مشخص كرده است، نمى رويم.  و آش
ــش ماه تا پايان آبان ماه گزارشى درخصوص  ــخص شده بود طى مدت ش وى ادامه داد: مش
ــيب هاى اجتماعى به مقام معظم رهبرى ارائه كنيم، اكنون چهار ماه سپرى شده و اقدام  آس
مؤثرى انجام نشده است. اگر هم گزارشى بدهيم، صحيح نيست و ظاهرسازى است و رهبرى 

هم متوجه مى شوند كه اين گزارش ها صحيح نيست. 
ــازى انجام شده  معاون اجتماعى قوه قضاييه با بيان اينكه درخصوص كاهش طالق نهادس
ــده بود،  ــاوره كه در قانون حمايت خانواده به قوه قضاييه تكليف ش ــت، گفت: مراكز مش اس
ــترك را هدايت و نظارت كند. سازماندهى تمام مباحث قبل از  بايد فرآيند ايجاد زندگى مش
ازدواج، حين زندگى مشترك و بعد از طالق مى تواند در اين مراكز انجام شود، زيرا ظرفيت 

حداكثرى براى آن در قانون وجود دارد. 
الفت تاكيد كرد: اگر همه توان خود را به كار بگيريم و اين مراكز را تقويت كنيم، مى توانيم 

ــش دهيم. اما اگر دوباره بخواهيم آموزش را از خانواده و  ــكالت را پوش بخش عمده اى از مش
آموزش و پرورش شروع كنيم، زمان بسيارى بايد صرف كنيم. البته بايد گفت كه خانواده و 
ــتند. جرائمى داريم كه محل وقوع آن  آموزش و پرورش به تنهايى محل تعليم و تربيت نيس
ــيب هايى نيز وجود دارد كه با مدارس در ارتباط نيست. اگر  ــه است، اما در مقابل آس مدرس

بخواهيم به همه اينها بپردازيم شايد 20 سال زمان بخواهد. 
ــيب طالق را كاهش دهد، گفت:  ــاوره ما مى تواند آس وى ضمن تاكيد بر اينكه مراكز مش
ــور به صورت  ــا 12 ماه ديگر آمار طالق در كش ــال آينده و ت ــن مراكز راه بيفتند، س ــر اي اگ
ــت  ــى كاهش مى يابد و بيش از 40 درصد ارتقاى تحكيم بنيان خانواده را خواهيم داش قطع
ــى و گزارش جلسه  ــاماندهى كنيم. چندان دنبال كار كارشناس و مى توانيم افراد مطلقه را س

دادن نباشيم، زيرا در نهايت كارى انجام نمى شود. 
ــده آيين نامه مراكز  ــالش مى كنيم تا چند روز آين ــوه قضاييه افزود: ت ــاون اجتماعى ق مع

مشاوره از سوى رئيس قوه قضاييه ابالغ شود. 
ــت نيز در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت:  ــنا، الفت در حاشيه اين نشس به گزارش ايس
160 هزار پرونده در دادگسترى درخصوص طالق داريم كه البته اين آمارها جدا از طالق هاى 
ــه افزود: طالق هاى توافقى در  ــت كه اتفاق مى افتند. معاون اجتماعى قوه قضايي عاطفى اس
سال 93 و 94 در صدر دعاوى خانواده بود كه البته با تالش دستگاه هاى حاكميتى نرخ رشد 

طالق هاى توافقى كاهش يافته است. 

ــه منظور حمايت از محيط بانان بايد  ــترى ب به گفته يك وكيل دادگس
ــه باالترين حد ممكن  ــر فداكار را ب ــكاب جرائم عليه اين قش ــه ارت هزين

رساند. 
ــكار و  ــا بيان اينكه در خصوص ش ــنا ب ــن كيا در گفت وگو با ايس حس
حفاظت از محيط زيست قوانينى از ديرباز وجود داشته است و ما با خالء 
ــتيم، گفت: بايد با ترميم و تقويت قوانين  قانونى در اين حوزه مواجه نيس
حمايتى از اين قشر فداكار، هزينه ارتكاب چنين جرائم عليه محيط بانان 
ــاند تا ديگر  ــراى مرتكبين بالقوه و بالفعل به باالترين حد ممكن رس را ب
ــدن محيط بانان و ديگر پاسداران  ــته ش ــاهد فجايعى چون كش كمتر ش

طبيعت و حيوانات باشيم. 
ــدن چند محيط بان در مدتى كوتاه و اينكه  ــته ش وى اضافه كرد: كش
ــر حقوقى و قانونى چه امكانات و ظرفيت هايى در خصوص حمايت  از نظ

ــات را به اين حوزه  ــود دارد، بار ديگر توجه ــر زحمتكش وج ــن قش از اي
معطوف ساخت. 

ــى گارد  ــتورالعمل خدمت ــه دس ــاره ب ــترى با اش ــل دادگس ــن وكي اي
ــى گارد  ــتورالعمل خدمت ــاده 4 دس ــح كرد: در م ــت تصري زيس محيط 
ــت. اين ماده در مقام تعريف  ــت به محيط بان اشاره شده اس محيط زيس
محيطبان مى گويد  «محيطبان كسى است كه مسئوليت اجراى قوانين و 
مقررات شكار، صيد و حفاظت و بهسازى محيط زيست را در سطح حوزه 
ــته و در زمينه حفاظت از محيط زيست،  ــتحفاظى خود بر عهده داش اس
ممانعت از تجاوز به مناطق تحت كنترل سازمان و منابع طبيعى در حوزه 

استحفاظى خود اقدام مى كند.
ــاره كرد و افزود: در  ــتورالعمل اش وى در ادامه به مواد 9 و27 اين دس
ــاره مى شود و در  ــتورالعمل به وظايف محيط بانان اش ماده 9 همين دس

ــتگيرى متخلفان  ــف جرائم و دس ــد 4 از اين ماده اقدام در زمينه كش بن
ــكار و  ــتورالعمل هاى صادره و در بند 9 آن جلوگيرى از ش ــاس دس براس
صيد غيرمجاز، تنظيم صورت مجلس تخلف و معرفى متخلفين به مراجع 
ــاده 27 به امكان  ــت و در م ــالح جزو وظايف محيط بان آمده اس ذى ص
ــالح توسط آنها به عنوان ضابطين دادگسترى صرفاً  حمل و بكارگيرى س
ــف  هنگام انجام وظايف قانونى و در اجراى ماموريت هاى محوله براى كش

و تعقيب جرايم اشاره شده است. 
كيا با بيان اينكه در ضابط بودن محيط بانان و همچنين امكان استفاده 
ــتاى انجام وظايف قانونى ترديد وجود ندارد،  ــط آنان در راس سالح توس
ــت كه محيط بانان نيز در مقام ضابط  تأكيد كرد: نكته قابل توجه اين اس
خاص قضايى در هنگام استفاده از سالح بايد مواد قانونى قانون بكارگيرى 
سالح توسط مامورين و نيروهاى مسلح در موارد ضرورى را رعايت كنند. 

ــه مامورينى مانند  ــت ك ــان كرد: نكته حائز توجه ديگر اين اس وى بي
ــن و مسلح قرار  ــدن با افراد خش محيط بانان كه همواره با خطر روبه رو ش
ــان از حادثه مورد وثوق باشد و با افرادى كه به جان  دارند بايد گزارش ش
آنها تعرض مى كنند برخورد جدى و محكم قضايى صورت پذيرد؛ از ديگر 
سو فرهنگ حمايت و حفاظت از محيط زيست و گونه هاى خاص جانورى 

و در معرض انقراض در جامعه نهادينه شود. 
ــدن فرهنگ  ــخن خود مبنى بر نهادينه ش اين حقوقدان در تصريح س
ــال درج تصوير گونه نادر يوزپلنگ  ــت در باب مث حفاظت از محيط زيس
ــورمان در رقابتهاى جام  ايرانى روى پيراهن مقدس تيم ملى فوتبال كش
ــريال پرمخاطب   ــك محيط بان در س ــجاعت ي ــان دادن ش جهانى يا نش
ــر عنوان كرد و افزايش  ــت» را از اقدامات فرهنگى و تبليغى مؤث «پايتخ

اين گونه مباحث را الزم دانست. 

ــاران پس از  ــردفتران و دفتري ــه هيات مديره كانون س ــتين جلس نخس
انتخاب رئيس كانون سردفتران و دفترياران در محل كانون تشكيل شد. 
به گزارش كانون سردفتران و دفترياران، اين جلسه با حضور محمدرضا 
ــردفتران و دفترياران، محمد عظيميان  ــتى اردكانى، رئيس كانون س دش
ــردفتران و دفترياران، فرامرز جمشيدى دبير، على  نايب رئيس كانون س
ــيدعلى اصغر  ــر ناظمى پول، س ــى جليليان، صاب ــى خزانه دار، عل خندان
ــكندرى و محمد جليلوند  ــى، على اكبر اس ــعيد منش ــمى بافقى، س هاش

اعضاى ديگر هيات مديره تشكيل شد. 

ــردفتران و دفترياران با بيان اينكه هيات مديره كنونى  رئيس كانون س
در تالش براى پيگيرى مطالبات صنف سردفتران است، گفت: بحث رفاه 
ــازى برنامه هاى كانون سردفتران  ــردفتر و دفتريار و شفاف س همكاران س
ــور از اولويت هاى برنامه  ــر كش ــاران براى همكاران مان در سراس و دفتري
ــت. دشتى اردكانى به بحث تقسيم اسناد نيز اشاره  هيات مديره جديد اس
ــئوليت تقسيم اسناد به عهده كانون گيالن سپرده شده  كرد و گفت: مس

است و ما به شدت پيگير اين امر هستيم. 
ــاره به ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمى گفت: طبق ماده 66  وى با اش

ــناد رسمى وظايفى از جمله بحث آموزش و آموزش عالى  قانون دفاتر اس
ــردفتران و دفترياران است كه در اين دوره  بر عهده هيات مديره كانون س

با تالش مضاعف پيگير وظايف محوله خواهيم بود. 
ــه داد: يكى ديگر از مباحثى  ــردفتران و دفترياران ادام رئيس كانون س
ــى از  كه در اين هيات مديره مورد تاكيد اعضا بايد قرار بگيرد بحث بازرس

دفاتر اسناد رسمى است كه پيگير آن خواهيم شد. 
ــاره كرد و افزود:  ــتى اردكانى به بحث كميسيون وحدت رويه نيز اش دش
ــيون هاى فعال هيات مديره بوده كه  ــيون وحدت رويه يكى از كميس كميس

ــخگوى سؤاالت مطرح شده همكاران مان در سراسر كشور است؛ ما بايد  پاس
بتوانيم روش يا رويه اى واحد در كشور ايجاد كنيم. مطلب ديگرى كه رئيس 
ــردفتران و دفترياران به آن اشاره كرد، رفاقت و همدلى و همراهى  كانون س
اعضاى هيات مديره جديد بود. وى با بيان اينكه پشت اين  ميزها نشسته ايم 
كه بتوانيم مشكالت 7هزار و 500 دفتر اسناد رسمى را حل كنيم، افزود: اگر 
همدلى و يكرنگى در كار نباشد موفق نمى شويم. اين به معناى اين نيست كه 
اختالف عقيده و سليقه نداشته باشيم؛ موضوع اين است كه در اين اختالف 

عقيده ها بتوانيم راه درست و صحيح را انتخاب كنيم. 

كاهش 35 درصدى آمار طالق در يك سال با راه اندازى مراكز مشاوره قوه قضاييه

يك وكيل دادگسترى تأكيد كرد

هزينه ارتكاب جرائم عليه محيط بانان را بايد به باالترين حد ممكن رساند

دشتى اردكانى: 

هيات مديره كانون سردفتران در تالش براى پيگيرى مطالبات سردفتران و دفترياران است
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ــوق مالكين  ــه اجتماع حق ــركت ب ــوق مدنى ش در حق
ــىء واحد به نحوه اشاعه اطالق مى شود (ماده  متعدد در ش
 Civil ــوق مدنى ــركت در حق ــون مدنى) . آيا ش 571 قان
ــر چتر  ــارت زي ــوق تج ــركت در حق partnership و ش
ــا اختصاصات و تغاير عمده  ــت واحد قرار مى گيرند ي ماهي
ــزاع ماهيت واحد برحذر مى دارد؟ بعضى از  آنها ما را از انت
حقوق دانان در تعريف شركت گفته اند: «اجتماع حقوق دو 
يا چند مالك است در اموال معين خويش بين خودشان».

ــان تعريف مذكور را شامل شركت تجارى و مدنى  [1] ايش
مى دانند. شمول اين تعريف در شركت هاى تجارتى و مدنى 
ــت، اما اطالقى كه بعضى از موضوعات  به ظاهر صحيح اس
ــت مى گرداند كه  ــف دارد، مواردى را داخل در ماهي تعري
ــركت ندارد، به اصطالح تعريف مانع  ــبى با عنوان ش تناس
اغيار نيست . همچنين تعريف فوق قادر به تصوير كشيدن 
شركت هاى تجارتى در ذهن نيست . هرچند شركت تجارى 
ــريك ايجاد مى شود، اما  بدوا از اجتماع اموال دو يا چند ش
ــركت، اموال  ــخصيت حقوقى براى ش متعاقب با ايجاد ش
ــركت را  ــده و دارايى ش ــركا خارج ش مزبور از مالكيت ش
ــامل  ــع تعريف مذكور ش ــس در واق ــكيل مى دهد . پ تش
ــت . اين حقوقدانان در جاى ديگر  شركت هاى تجارى نيس
ــه عنصر را به عنوان قدر مشترك شركت تجارى و مدنى  س
ــرح: اول) تعاون دو يا چند نفر در  عنوان كرده اند؛ بدين ش

سرمايه گذارى به قصد استرباح . 
دوم) ازاله حق اختصاص هر شريك از حصه خود . 

ــكل دادن به  ــيس و ش ــوم) ازاله اختصاص براى تاس س
ــترباح . او فصل شركت  ــت براى اس ــركت اس ــرمايه ش س
ــخصيت  ــه عنصر با ش ــى را تقارن اين س ــارى از مدن تج
حقوقى مى داند و در غير اين صورت، شركت مدنى عنوان 

شركت تضامنى حكمى خواهد داشت (ماده 220 ق.ت)
ــركت تجارى را چنين تعريف  ايشان در جايى ديگر ش
مى كنند: «سازمانى است قائم به شخص حقوقى مولود از 
ــركت كه به موجب آن عقد دو يا چند  عقد تشريفاتى ش
ــورت نقد يا جنس يا عمل  ــخص هر يك حصه اى به ص ش
به شخص حقوقى براى سرمايه گذارى تمليك مى كنند به 
ــهيم شدن در سود و  منظور اقدام او به اعمال تجارى و س
ــر تعريف ماده 1832 قانون  ــى از آن اعمال . بناب زيان ناش
ــه: «شركت، عقدى است كه به موجب آن دو  مدنى فرانس
ــيم  ــر توافق مى كنند چيزى را به منظور تقس ــا چند نف ي
ــركت تجارى در  ــركت بگذارند» . ش منافع احتمالى در ش
ــده  ــاير قوانين مرتبط تعريف نش قانون تجارت ايران و س
ــق آن در ماده 20 اين  ــت و قانون گذار به ذكر مصادي اس
قانون اكتفا كرده است . براى يافتن تعريف شركت تجارى، 

بايد قدر مشترك ميان اين مصاديق را بيان كنيم.
ــت از  ــركت تجارى عبارتس در تعريف آن گفته اند: «ش
ــكيل مى شود كه در  ــازمانى كه بين دو يا چند نفر تش س
ــهمى به صورت نقد يا جنس يا كار خود در  آن، هر يك س
بين مى گذارند تا مبادرت به عمليات تجارى كرده و منافع 
و زيان هاى حاصل را بين خود تقسيم كنند» بعضى ديگر 
ــركت تجارى را چنين  ــى قوانين مختلف، ش بعد از بررس

تعريف كرده اند: «شركت، عهدى است كه به وسيله آن دو 
يا چند نفر توافق مى كنند آورده هايى را به منظور تقسيم 
ــتركا مورد تجارت قرار دهند» ايشان  منافع احتمالى مش

تعريف خود را شامل سه عنصر مى داند: 
1) آورده مشترك 

2) تقسيم منافع احتمالى 
3) اراده تشكيل شركت . اين تعريف با همه دقتى كه در 
آن صورت گرفته است نمى تواند مرزهاى ماهيت شركت 
ــى از نقايص تعريف،  ــيم كند. يك تجارى را به خوبى ترس
عدم اشاره به شخصيت حقوقى شركت است، در حالى كه 
ــركت هاى مدنى كه  ــركت هاى تجارى از ش وجه مميز ش
ــت، وجود شخصيت حقوقى  در ماده 220 ق.ت آمده اس
ــت . از طرفى ايشان شركت را به عهد  شركت تجارتى اس
تعبير كرده اند و اين ناظر به مرحله تشكيل شركت تجارى 

است و نه وجود مستقل شركت كه مورد بحث ما است.

ــركت تجارى،  ــى ديگر چنين تعريف كرده اند: «ش بعض
ــك يا چند نفر توافق  ــت كه به موجب آن ي قراردادى اس
ــتقلى را كه از جمع آورده هاى آنها  ــرمايه مس مى كنند س
ــه اى كه براى  ــود، ايجاد كنند و به موسس تشكيل مى ش
ــود، اختصاص دهند  ــكيل مى ش انجام مقاصد خاصى تش
ــل از به كارگيرى  ــع و زيان هاى احتمالى حاص و در مناف
ــوند» . اين تعريف نيز از بيان ماهيت  ــهيم ش ــرمايه س س

شركت تجارتى عاجز است، زيرا؛ 
ــارى را قرارداد  ــركت تج ــن تعريف جنس ش 1) در اي
ــبب ايجاد شركت  عنوان كرده درحالى كه قرارداد جزء س

است كه ارتباطى به ماهيت آن ندارد.
ــورها براى تشكيل شركت  2)  در حقوق ايران و اكثر كش
ــد درحالى كه  ــته باش حداقل بايد توافق دو اراده وجود داش
ايشان از توافق يك يا چند نفر صحبت كرده است و صحيح 
بود توافق دو يا چند نفر را عنوان مى كردند (چه يك شخص 

نمى تواند با خود توافق كند.)
ــركت تجارى  ــكيل ش ــرمايه براى تش 3)  جمع آورى س
ــع از مقدمات  ــت و در واق ــركت اس ــكيل ش مقدم بر تش
ــاير  ــرمايه با رعايت س ــد . بعد از جمع آورى س آن مى باش
ــكيل  ــركت تجارى تش ــه يا ش ــريفات قانونى، موسس تش
ــن تعريف تقدم وجود  ــود، در حالى كه از عبارات اي مى ش

شركت بر جمع آورى سرمايه استنباط مى شود! 
ــارى از زاويه  ــركت تج ــان در اين تعريف به ش 4) ايش
ــاره كرده اند نه به عنوان شخصيت  ــركا اش روابط ميان ش
حقوقى مستقل و اين باعث مى شود تصوير ذهنى شركت 

به طور نادرست در اذهان حقوقى ايجاد شود.
ــت،  ــده اس ــه در تعاريف مذكور مورد توجه واقع نش آنچ
ــركت است؛ چه آثار اين  ــركت از خود ش تفكيك قرارداد ش
قرارداد يعنى شركت تجارى موضوع صحبت ما است نه خود 
ــد و ايرادات تعاريف  ــرارداد . با توجه به جهاتى كه بيان ش ق

مذكور، بايد شركت تجارى را چنين تعريف كرد: «شخصيت 
حقوقى كه توسط دو يا چند نفر براى كسب سود [در قالب 
ــخصيت حقوقى بودن  ــود» . ش ماده 20 ق.ت] ايجاد مى ش
ــركت هاى تجارى است و ايجاد جهت كسب سود  جنس ش
ــارى و غير انتفاعى جدا  ــات غيرتج (فصل)، آن را از موسس
مى كند . ايجاد براى كسب سود را نبايد با ايجاد به قصد انتفاع 
ــه  خلط كرد و گفت: «مطابق تعريف ما، اگر چند نفر موسس
ــب سود ايجاد كنند، شركت تجارتى  غيرتجارى را براى كس
ــت، درحالى كه چنين نيست» . اين ايراد وارد نيست، چه  اس
ــب سود را دارد، شركت  آنچه قانونا قابليت ايجاد جهت كس
ــت نه موسسات غير انتفاعى . اما موسسات مذكور  تجارى اس
مى توانند به قصد انتفاع ايجاد شوند . پس تعريف ما عالوه بر 
ــود، ماهيت شركت تجارى را به  اينكه مانع ورود اغيار مى ش
خوبى بيان مى كند و برخالف ساير تعاريف به روابط شركا با 

يكديگر و با شركت و نيز قرارداد شركت نمى پردازد.

ماهيت شركت تجارتى
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اخبار اخبار

تالش های شرکت آب وفاضالب استان 
گلستان قابل تقدیر است

گرگان - خبرنگار فرصت 
روابط  گزارش  به  امروز- 
گلستان  آبفای  عمومی 
بندر  شهرستان  فرماندار 
مدیرعامل  بهمراه  ترکمن 

شرکت آب وفاضالب و مدیر امور آب وفاضالب بندر ترکمن 
از روند عملیات اجرایی تاسیسات آب شیرین کن شهرهای 
بندر ترکمن و گمیشان بازدید کردند.فرماندار بندر ترکمن 
به مشکالت  توجه  با  بندرترکمن  بازدیدگفت: شهر  این  در 
عدیده نیازمند توجه بیشتر مسئولین استانی و جذب سرمایه 
در راستای توسعه، عمران و آبادانی می باشد.فیروزی، ضمن 
استان  وفاضالب  آب  مدیرعامل شرکت  از زحمات  قدردانی 
الخصوص  علی  و  بخش خصوصی  گذار  سرمایه  و  گلستان 
عوامل زحمت کش پروژه به لحاظ پیشرفت مطلوب این پروژه 
آب  شرکت  شد.مدیرعامل  پروژه  اتمام  در  تسریع  خواستار 
وفاضالب استان گلستان افزود پروژه تاسیسات آب شیرین کن 
شهرهای بندر ترکمن و گمیشان با هدف تامین،جمع آوری 
و انتقال و ذخیره آب شرب برای شهروندان این دو شهر از 
سال 93 شروع شده است.مهندس محمد هادی رحمتی خاطر 
نشان کرد طرح ایجاد تاسیسات آب شیرین کن بندرترکمن 
 BOO و گمیشان با 85 درصد پیشرفت فیزیکی به روش
با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی از طریق فاینانس 
و با اعتبار بالغ بر 30.3 میلیارد تومان در حال اجرا می باشد 
که با راه اندازی این طرح 7 هزار و 600 متر مکعب در شبانه 
روز به منابع تامین این شهرها افزوده خواهد شد و امیدواریم با 
سرمایه گذاری که در این بخش انجام شده قسمتی از مشکالت 

تامین آب شرب این شهرها مرتفع گردد.
برترین های صنعت قشم تجلیل شدند

احیای واحدهای غیرفعال با هدف افزایش صادرات
بـنـدرعـباس - خبرنگار 
مدیرکل  امــروز-  فرصت 
تجارت  و  معدن  صنعت، 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
واحدهای  احیای  برنامه  از 
با  قشم  فعال  غیر  تولیدی 
هدف تحقق اقتصاد مقاومتی 

و افزایش تولیدات صادرات محور از این منطقه خبر داد. به گزارش 
در  مجیدی  جهانگیر  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  عمومی  روابط 
همایش تجلیل از 16 شرکت صنعتی فعال این منطقه به مناسبت 
روز ملی صنعت و معدن )10 تیر( در سالن مرکز بین المللی رشد 
قشم، گفت: در سه ماهه اول امسال با حمایت از 12 واحد غیرفعال، 
مجموع شرکت فعال در شهرک های صنعتی قشم به 138 واحد 
رسید. وی ادامه داد: براساس سیاست تحقق اقتصاد مقاومتی و 
دستور معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد تسهیالت 
اقتصاد مقاومتی کشور، 147 واحد نیمه فعال قشم شناسایی شده و 
امیدواریم با احیای دوباره این واحدها میزان تولید و صادرات قشم به 
خارج از کشور در حوزه های مختلف افزایش یابد. مدیرکل صنعت، 
معدن و تجارت سازمان منطقه آزاد قشم گفت: همزمان با روز ملی 
صنعت پنج واحد صنعتی شامل سه واحد صنایع شیالتی، یک 
واحد شناورسازی و یک واحد ساخت سقف کاذب در قشم افتتاح 
می شود. وی از برنامه عملیات کلنگ زنی 10 واحد صنعتی دیگر در 
بخش های تولیدی شامل چند مورد تولید عطر و لوازم آرایشی و 
بهداشتی، پرورش ماهی در قفس، تولید نایلون و نایلکس، تولید کود 
اورگانیک، تولید آرد و دو کشتارگاه در روز ملی صنعت در منطقه آزاد 
قشم خبر داد. مجیدی از برنامه افزایش 30 درصدی صادرات از قشم 
به خارج از کشور به عنوان یکی از مهمترین برنامه های امسال اداره 
کل صنعت، معدن و تجارت قشم یاد کرد و گفت: با حمایت دولت 
تدبیر و امید و احیای واحدهای غیرفعال در این جزیره، قشم به یک 
منطقه مهم صادراتی کشور تبدیل خواهد شد. مدیر کارخانه شرکت 
روغن موتور کاسترول قشم نیز به عنوان نماینده دیگر واحدهای 
تولیدی با گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن طی سخنانی، گفت: 
برای موفقیت در امر صادرات به ثبات در تصمیم گیری ها نیازمندیم. 

نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس خبر داد
آغاز عملیات اجرایی کارخانه فوالد سقاوه با 

سفر هیأت دولت به کهگیلویه و بویراحمد
یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- نماینده مردم شهرستان های 
بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسالمی از آغاز عملیات اجرایی 
دولت  هیأت  سفر  با  همزمان  مارگون  سقاوه  فوالد  کارخانه 
اظهار  زارعی  غالم محمد  داد.  خبر  بویراحمد  و  کهگیلویه  به 
کرد: مقوله اشتغال از دغدغه های تمامی مردم استان بوده که 
امیدواریم بتوانیم باری از مشکالت مردم را بردارم. نماینده مردم 
شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسالمی اذعان 
کرد: بیکاری در دو زمینه اداری و خصوصی قابل اجرا است. وی 
با بیان اینکه فرصت اشتغال در زمینه اداری مسدود شده گفت: 
خوشبختانه مجوز جذب نیرو در علوم پزشکی را کسب کردیم. 
زارعی در ادامه با اشاره به فرصت های اشتغال در بخش خصوصی 
اذعان کرد: در بخش خصوصی واحدهای صنعتی زیادی در مرکز 
استان تعطیل بود و ضربه ای بزرگ به استان وارد شد. نماینده 
مردم شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: خوشبختانه کارخانه آرد و نشاسته فعال و با فعالیت 
کارخانه قند بخشی از اشتغال شهروندان نیز برطرف خواهد 
شد.وی با تاکید بر اینکه 70 درصد واحدهای صنعتی در مرکز 
کهگیلویه و بویراحمد را احیا کردیم، گفت: کارخانه فوالد سقاوه 
را پیگیر کردیم که امیدواریم عملیات اجرایی آن با سفر هیئت 
دولت به استان اجرا شود.زارعی در ادامه سخنان خود تصریح 
کرد: در دوره گذشته مجوز نیروگاه را کسب کردیم که در صورت 
اجرایی شدن از پروژه های مهم استان خواهد بود. نماینده مردم 
شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسالمی کارخانه 
سیمان مارگون را از دیگر پروژه های مهم در بویراحمد عنوان کرد 
و گفت: خوشبختانه پیگیری های الزم برای جذب منابع اعتباری 

این کارخانه صورت گرفت. 

عزم راسخ شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان غربی در تکمیل پروژه های 

اقتصاد مقاومتي
ارومیه - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش فرصت امروز 
به نقل از روابط عمومي آب و فاضالب استان اذربایجان غربي 
مدیر عامل آبفای این استان با بیان اینکه امسال بعنوان سال 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری گردیده به جلسه کارگروه 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: تکمیل و 
بهره برداری از 26 تصفیه خانه فاضالب به ظرفیت 420000 
به عنوان ارتقای توان تولید ملی در سطح کشور مصوب گردیده 
که تصفیه خانه فاضالب سردشت با ظرفیت 10700 و تصفیه 
خانه فاضالب نقده با ظرفیت 23370 و مدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب خوی با ظرفیت 15000 جمعا 49070 حدود 12درصد 
ظرفیت کل برنامه جزء پروژه های اقتصاد مقاومتی شرکت آب 
و فاضالب در استان آذربایجان غربی می باشد. وی با اشاره به 
مشخصات فنی طرح های مورد بازدید گفت: طرح سامانه فاضالب 
سردشت شامل 65 کیلومتر شبکه و خطوط و با هواده های عمقی 
به ظرفیت 10700 مترمکعب و با 94 درصد پیشرفت و صرف 
اعتباری در حدود 200 میلیارد ریال است که در سالجاری به 
بهره برداری خواهد مدیر عامل آبفاي این استان با بیان اینکه 
حدود 160 کیلومتر خطوط جمع آوری و انتقال در طرح سامانه 
فاضالب نقده اجرا شده است،تصریح کرد: این سامانه با ظرفیت 
23370 مترمکعب در شبانه روز با پیشرفت کلی 96 درصد در 
حال تکمیل میباشد و اعتبار هزینه شده برای کل طرح تاکنون 
253 میلیارد ریال بوده و پیش بینی میگردد تا 300 میلیارد 
یابد. وی مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهر  افزایش  ریال 
خوی را یکی دیگر از طرحهای مصوب اقتصاد مقاومتی دانست و 
گفت: ظرفیت این مدول 15000 مترمکعب در شبانه روز که با 
اتمام این طرح حدود 75000 نفر از شهروندان شهرستان خوی 
تحت پوشش شبکه جمع آوری و تصفیه بهداشتی فاضالب قرار 
مي گیرند. مهندس اکبری پیش بینی نمود مدیر عامل شرکت 
آبفای اذربایجان غربی، اعتبار هزینه شده در طرح مذکور را 85 
میلیارد ریال عنوان کرده و پیش بینی نمود این رقم، به 145 

میلیارد ریال تا زمان بهره برداری از طرح افزایش یابد.

پروژه  مدیر  امروز-  اهواز - خبرنگار فرصت 
حفاری میدان نفتی آزادگان جنوبی در شرکت 
ملی حفاری ایران از تکمیل نهایی 15 حلقه چاه 
توسعه ای در این میدان توسط ناوگان این شرکت 
خبر داد. مهندس منوچهر اسدی با بیان این که 
رشته  راندن  با  چاه  این  تکمیل  مرحله  آخرین 
تکمیلی تحقق یافت، گفت: در طرح توسعه این 
میدان حفاری 40 حلقه چاه در قالب یک پروژه 
به این شرکت واگذار شده است. وی افزود: حفاری 
چاه ها در این موقعیت با بکارگیری 8 دکل حفاری 
سنگین شرکت صورت گرفته و اجرای پروژه در 
زمان حاضر با پیشرفت 81 درصدی طبق برنامه 
تعریف شده از سوی شرکت مهندسی و توسعه 
نفت پرشتاب دنبال می شود. اسدی با اشاره به 
اینکه متراژ حفاری این چاه ها بیش از 150 هزار 
تاکنون  اظهار کرد:  بینی شده است،  متر پیش 
129 هزار متر حفاری در این ارتباط انجام گردیده 

که معادل 86 درصد از مجموع حفاری چاه های 
پیش گفته در این موقعیت می باشد. مدیر پروژه 
حفاری میدان نفتی آزادگان جنوبی در شرکت 
ملی حفاری ایران گفت: در این ارتباط حفاری 23 
حلقه چاه به عمق نهایی رسیده و در مورد 16 

حلقه نیز تنها حفر حفره های مخزنی باقیمانده که 
بتدریج در حال تکمیل است. وی در پیوند با این 
مطلب توضیح داد: عملیات حفاری آخرین حلقه 
چاه در اجرای این پروژه نیز به زودی با استقرار 
این  که  دهد  می  نشان  برآوردها  و  آغاز  دکل 

پروژه منطبق با برنامه، تکمیل و تحویل کارفرما 
خواهد شد. اسدی افزود: به موازات اجرای پروژه 
تعمیر و تعمیق پنج حلقه چاه  40 حلقه چاه، 
دیگر نیز به ملی حفاری محول شد که تکمیل 
دو حلقه به اتمام رسید و سه حلقه نیز در دست 
اقدام قرار دارد. مدیر پروژه حفاری میدان نفتی 
ایران  حفاری  ملی  شرکت  در  جنوبی  آزادگان 
حفاری اظهار کرد: پروژه حفاری 40 حلقه چاه 
اوائل سال 93 از سوی شرکت مهندسی و توسعه 
نفت )متن( به این شرکت واگذار و از مردادماه 
همان سال با استقرار نخستین دکل به صورت 
یادآور  اجرایی شد. وی  فاز  وارد  کلید در دست 
این پروژه را ماحصل  شد: اجرای موفقیت آمیز 
همکاری و تعامل مدیران ارشد، طراحی و برنامه 
ریزی مطلوب پروژه، همیاری، همدلی و همسویی 
تیم اجرایی در شرکت ملی حفاری ایران و شرکت 

متن عنوان کرد.

با به کارگیری ناوگان شرکت ملی حفاری ایران انجام شد

تکمیل نهایی 15حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان جنوبی

بومی سازی موتور پمپ های آبرسانی واحد فوالدسازی فوالدمبارکه اصفهان
کارشناس  امروز-  اصفهان - خبرنگار فرصت 
شرکت  سازي  فوالد  تعمیرات  و  نگهداري  فرآیند 
فوالد مبارکه اصفهان از بومي سازي موتور پمپ هاي 
مربوط به سیکل C آبرساني این ناحیه خبر داد 
تأمین تجهیزات و  پروژه در راستاي  این  و گفت: 
قطعات مورد نیاز خط تولید و اعالم نیاز به موتور 
 ،6.6KV پمپ هاي 200 کیلو وات الکتریکي با ولتاژ
با  الکتریکي  قوس  کورههاي  آبرساني  واحد  در 
موفقیت  با  ازتوانمندي شرکتهاي داخلي  استفاده 
به انجام رسید. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، 
امیر رضا نقش افزود: این واحد وظیفه خنک کاري 
داکت مکش دود )cooling ducts( کوره هاي 
قوس الکتریکي را بر عهده دارد. هر مدول سایت 
به  مربوط  جداگانه  سیکل  یک  داراي  فوالد سازي 
خنک کاري داکت هاي 4 کوره قوس را بر عهده دارد 
و در صورت بروز اشکال در سیکل و کاهش فشار 

آب که منجر به باالرفتن دماي کولینگ داکت ها 
مي شود و احتمال توقف همزمان 4 کوره قوس مي 
رود، بدین منظور اهمیت آماده بکاري سیکل C در 
خط تولید و تأمین قطعات یدکي ) مثل موتورهاي 
پمپ( بسیار زیاد است. وي یادآور شد: پس از اعالم 
نیاز این موتور به واحد قطعات یدکي دفتر فني ناحیه 
فوالد سازي و با توجه به موقعیت و محدودیت هاي 
مکان نصب موتور درخصوص طراحي منحصر به فرد 

باکس و تخته کلمپ این موتور، نیاز به مهندسي 
معکوس و تهیه نقشه ابعاد ساخت بود که این امر 
با همکاري کارشناسان واحد تعمیرات فوالد سازي 
پیگیري و کلیه مدارک و نقشه هاي الزم جهت 
ساخت تهیه و مراحل عقد قرارداد با شرکت مربوطه 
انجام پذیرفت. کارشناس فرآیند نگهداري و تعمیرات 
فوالدسازي افزود: پس از ساخت موتور توسط شرکت 
سازنده و تحویل آن، جهت انجام تست اولیه و اعمال 
بار نامي، موتور نصب و کلیه پارامترهاي الکتریکي 
و مکانیکي آن در شرایط نامي زیر نظر کارشناسان 
تعمیرات و دفترفني مورد بررسي و تأیید قرار گرفت. 
غالمعباس کریمي کارشناس خرید قطعات یدکي 
تولید خارج از کشور نیز در خصوص اجراي این پروژه 
افزود: در راستاي حمایت از تولید داخل و اجراي 
اقتصاد مقاومتي، جهت ساخت موتور 200 کیلو وات 
ناحیه فوالد سازي اقدام به برگزاري استعالم از بین 

سازندگان داخلي موتور در ایران نموده و در نهایت 
شرکت جمکو برنده استعالم شده و پس از رایزني و 
تعامالت الزم بین سازنده و واحد فني و تعمیرات 
فوالدسازي از کلیه پارامترهاي موتور جهت ساخت 
آن، داده برداري هاي الزمه صورت پذیرفته و در 
نهایت منجر به ساخت و تست اولیه در کارخانه آن 
شرکت و در نهایت در ناحیه فوالدسازي نصب و مورد 
بهره برداري قرار گرفت. وي با اشاره به مزایاي اجراي 
این پروژه، گفت: با اجراي این پروژه صرفه جویي 
ارزي معادل 40 درصد موتور خارجي و استفاده از 
دانش فني داخلي حاصل شد که در این خصوص از 
کلیه همکاران در قسمت هاي دفتر فني فوالد سازي، 
واحد تعمیرات و بهره برداري فوالد سازي، شرکت 
جمکو، شرکت پویا ژنراتور و مدیریت هاي خرید و 
فوالد سازي که حمایت هاي الزم را در اجراي این 

پروژه داشتند، تشکر و قدرداني نمود.

بندر  شهردار  امروز-  فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
بوشهر و مدیرکل ورزش و جوانان از یک قطعه زمین 
واقع در خیابان شهید عاشوري به منظور ایجاد فضای 
سبز و زمین ورزشی بازدید مشترک به عمل آوردند به 
گزارش روابط عمومي شهرداري بوشهر، شهردار بوشهر 
با اشاره به ضرورت افزایش فضاهاي تفریحي در سطح 
محالت بوشهر اظهار داشت: با توجه به نیاز کودکان و 

جوانان به تحرک و ورزش بیشتر فضاهاي تفریحي و 
ورزشي در محالت افزایش مي یابد.  غالمعلي میگلي 
نژاد شهردار بوشهر طي بازدید مشترکي که با احمد 
بهروزیان فرد مدیر کل ورزش و جوانان استان بوشهر 
از یک قطعه زمین واقع خیابان شهید عاشوري داشت، 
این مطلب را مطرح کرد و افزود: براي ایجاد روحیه 
شادي و نشاط کودکان و خانواده ها، در آینده قسمتي 

از این زمین به فضاي سبز و قسمتي دیگر به پیست 
اسکیتي متناسب با شأن شهروندان تبدیل مي شود. 
بهروزیان فرد مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز با بیان 
این مطلب که نیاز جدي به ایجاد فضاهاي تفریحي 
ورزشي براي جوانان و خانواده ها وجود دارد اظهار 
داشت: شهرداري و اداره کل ورزش و جوانان با تعامل 
با یکدیگر مي توانند گامهاي موثري را براي تقویت زیر 

ساخت ها در این حوزه بردارند. گفتنی است شهرداری 
بوشهر در حال حاضر مشغول احداث 9 زمین چمن 
مصنوعی و طبیعی در محالت مختلف شهر بوشهر از 
جمله باهنر، کوی بهبهانی،مخبلند،یادگار امام،نیدی، 
جاللی، خواجه ها، دواس،والفجر می باشد که این گام 
بلندی برای افزایش سرانه زیرساخت های ورزشی در 

محالت شهر بوشهر است.

میگلي نژاد شهردار بوشهر:
افزایش زمین هاي ورزشي محالت از اهداف شهرداري است

تبریز - اسد فالح- با تالش شبانه روزی کارکنان شرکت توزیع 
نیروی برق تبریز، برق به روستای بیرق بازگشت.به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اعالم خبر 
فوق افزود: به دنبال بارش باران و تگرگ شبکه برق روستای بیرق 
ازاین روستا قطع شد.مهندس افشین  آسیب دید و برق مناطقی 
روشن میالنی ادامه داد: در اثر این حادثه تعداد 26 اصله تیر فشار 
ضعیف و 45 دستگاه کنتور تخریب شد که خسارت وارده بالغ بر 
یک میلیارد و 380 میلیون ریال برآورد شد.وی همچنین تشریح 
کرد: پاره شدن چهار و نیم کیلومتر سیم شبکه، تخریب 27 دستگاه 

چراغ روشنایی معابر و قطع بیش از 1400 متر کابل مشترکین از 
دیگر خسارات این حادثه به شبکه برق بود.مهندس روشن میالنی 
از بازسازی شبکه برق این روستا در ساعات اولیه حادثه خبرداد و 
تصریح کرد: با وجود مشکالت کار در معابر روستایی، همکاران این 
شرکت در قالب ستاد مدیریت بحران با پنج اکیپ عملیاتی از امورهای 
نوسازی، ائل گلی و اداره برق باسمنج به محل اعزام و نسبت به رفع 
خطر و شروع عملیات اقدام کردند.رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع 
نیروی برق تبریز احساس همدلی و تعهد انسانی کلیه عوامل مستقر 
در مناطق در جهت تسریع در نیرورسانی و بازگشت به وضعیت اولیه 

را به عنوان اصلی ترین شاخص ایشان برشمرد و افزود: انجام سریع 
مانورهای کاهش بار پست های فوق توزیع، آمادگی و حضور به موقع 
همکاران در منطقه، استقرار سریع تجهیزات و ماشین آالت در مناطق 
و وجودامکانات، تجهیزات وماشین آالت متناسب با وضعیت مناطق 

آسیب دیده از عوامل موفقیت این شرکت در مدیریت بحران بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خبر داد 

برق به روستای بیرق تبریز بازگشت 
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