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مدیرعامل ستاد دیه کشور: 

پرونده  محکومان غیرعمد زن همواره 
در اولویت آزادی است
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مدیرعامل ش��رکت توزیع ب��رق اصفهان با 
اش��اره به باال بودن س��طح مص��رف انرژی 
ب��رق در ایران گفت: می��زان مصرف انرژی 
کش��ور به ازای ی��ک واحد تولی��د کاال 9 
برابر کشورهای توس��عه یافته می باشد. به 

گزارش خبرنگار ما از اصفهان، جلس��ه هم اندیش��ی بس��یج ادارات و 
اصناف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سالن جلسات شرکت 
توزیع برق ش��مال غرب اصفهان و با حض��ور مهندس پیرپیران مدیر 
عامل ش��رکت توزیع برق اصفهان و جمع��ی از فرماندهان و کارکنان 
بس��یج ادارات و اصناف و شرکت های بزرگ تولیدی و صنعتی استان 
اصفهان برگزار شد. این جلسه با هدف ترویج و گسترش فرهنگ صرفه 
جویی و بهینه س��ازی مصرف انرژی و به منظور ارائه آخرین راهکارها 
و دس��تاورد ها برای عملیاتی کردن توس��ط فرماندهان بسیج اصناف 
و ادارات اصفهان برگزار ش��د. مهندس حمیدرضا پیرپیران مدیرعامل 
شرکت توزیع برق اصفهان در این نشست در سخنانی به نقش کلیدی 
برق در زندگی انس��ان و جامعه بویژه در عصر تکنولوژی اشاره کرد و 
گفت: برق گرانبها ترین انرژی کشور است که برای تولید آن هزینه های 

بسیاری می شود و زندگی ما تا حد زیادی به این انرژی وابسته ...

مدی��ر پروژه حف��اری میدان نفت��ی یاران 
جنوبی در ش��رکت ملی حف��اری ایران از 
تکمیل نهایی نخس��تین حلقه چاه توسعه 
ای در این میدان با تالش مستمر کارکنان 

عملیات��ی این ش��رکت خب��ر داد. مهندس 
نصرا… عباسی گفت: آخرین مرحله حفاری این چاه با راندن رشته 
تکمیلی صورت گرفت و چاه آماده تحویل به ش��رکت مهندس��ی و 
توسعه نفت به عنوان مجری طرح توسعه این میدان شد. وی با اشاره 
به حفاری 13 حلقه چاه در این میدان توس��ط شرکت ملی حفاری 
ای��ران، افزود: در زمان حاضر حفاری این چاه ها به اتمام رس��یده و 
مراحل تکمیل نهایی آنها در جریان است. عباسی پیشرفت پروژه را 
83 درصد عنوان و اظهار کرد: مجموع متراژ حفره های حفاری انجام 
ش��ده در اجرای این پروژه تا کنون به 55 هزار و 560 متر رس��یده 
است. مدیر پروژه حفاری میدان نفتی یاران جنوبی در شرکت ملی 
حفاری ایران گفت: از 13 حلقه چاه حفر ش��ده در این موقعیت 11 
حلقه توسعه ای و دو حلقه ارزیابی می باشد. وی با اشاره به همکاری 

تنگاتنگ مدیران اجرایی پروژه در شرکت...

میزان مصرف انرژی برق در 
ایران 9 برابر کشور های توسعه 

یافته است

تکمیل نهایی نخستین حلقه چاه 
 توسعه ای در میدان نفتی 

یاران جنوبی
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ــتاد ديه كشور گفت: از ابتداى سال 90 تاكنون تعداد 48  مديرعامل س
ــه  هزار و 520 محكوم غيرعمد از بند حبس رهايى يافته اند كه تقريباً س

درصد اين افراد آزاد شده را زنان تشكيل داده اند. 
ــد و برپايى  ــان زن جرايم غيرعم ــهيل در آزادى زنداني ــه منظور تس ب
ــتاد ديه كشور با  ــى سيداسداهللا جواليى، مديرعامل س طرح هاى آموزش
ــور زنان و خانواده  ــاون رئيس جمهورd در ام ــهيندخت موالوردى، مع ش

ديدار و در راستاى انجام فعاليت هاى مشترك به گفت وگو پرداختند. 
در اين مالقات جواليىT مديرعامل ستاد ديه كشور، علت حبس بيش 
ــد را مربوط به چك عنوان كرد  ــد زندانيان زن جرايم غيرعم از 90 درص
ــيارى  ــته از بدهكاران مالى كه بابت صدور چك و در بس و گفت: اين دس
موارد به دليل ضمانت از دوستان، بستگان و متأسفانه همسران با ضمانت 
از طريق برگه هاى بانكى روانه زندان شده اند جالب است بيشتر آنها هيچ 
سابقه  مشابهى نداشته و اغلب اين مددجويان زن براى نخستين بار است 

كه روانه زندان شده اند. 
ــال 94 گفت: با  ــاره به طرح ويژه اين نهاد حمايتى در بهار س وى با اش
ــبت ميالد حضرت زهرا  (س)  ــالمى به مناس حمايت نيكوكاران ايران اس
ــى زندانيان زن تك قرار كه 60 درصد اين  ــادر اين مجموعه تمام و روز م
ــكيل مى دادند از بند زندان  ــادران يك تا 2 فرزندى تش ــان را م مددجوي

رهايى يافتند. 
ــور را عامل اصلى  ــتان هاى كش جواليى فرهنگ موجود در برخى از اس
ــوان زندانى اعالم كرد و گفت: براى نمونه  در استانى مثل  صفر بودن نس
سيستان و بلوچستان به دليل حساسيت خاصى كه نسبت به روانه كردن 
يك زن به زندان موجود است يا در استان هاى كوچكى كه شهروندان يا 
ــناخت كاملى از وضع همديگر داشته و دارند آمار  ــاكنان يك روستا ش س
ــد كه به حكم قاضى  ما همواره به صفر نزديك بوده و اگر هم موردى باش

ــيار كوتاهى زمينه استخالص آن  ــود در مدت بس زنى وارد ندامتگاهى ش
ــمت خيرين و به طور خاص از جانب ستاد ديه استان  به طور عمومى از س

پيگيرى مى شود. 
ــاره به اينكه از ابتداى سال جارى تا  ــتاد ديه كشور با اش مديرعامل س
ــتاد ديه از حبس استخالص  ــطه س به امروز تعداد 51 زن زندانى به واس
ــد: طبق جدول عملكرد اين ستاد مردمى از فروردين  يافته اند، يادآور ش
ــال در مجموع يك هزار و 400 زندانى  ــال 90 تا پايان خرداد ماه امس س

نسوان را به آغوش خانواده هايشان بازگردانده است. 
ــان غيرعمد زن در  ــور كلى مدت ابقاى محكوم ــح كرد: به ط وى تصري
ــه ميزان طلب  ــته و بدهكارانى ك ــور دوام چندانى نداش ــاى كش زندان ه
ــاكيان آنها از حدود معقول تخطى نكرده باشد با دقت و سرعت بااليى  ش
ــوردى به آمار ورودى ها و  ــازى قرار مى گيرند كه نگاه م در فرآيندآزادس

خروجى هاى نسوان زندانى مويد اين مهم خواهد بود. 
وى شرايط سنى نسوان زندانى را به طور ميانگين 20 تا 35 سال مطرح 
كرد و افزود: در مورد زنان هر چند بيشتر مشموالن آزادى را مددجويان 
ــته  ــوند اما در همين ماه هاى گذش ــامل مى ش با تحصيالت زير ديپلم ش
ــك و يك هنرمند باسابقه تلويزيون  ــفانه يك مورد بانوى دندانپزش متأس
ــتيم كه به دليل باال آوردن يك بدهى سنگين ناخواسته روانه  را هم داش
زندان شده بودند كه خوشبختانه با همكارى طلبكاران اين افراد در مدت 

كوتاهى از بند رهايى يافتند. 
ــوان جرايم  ــرى محكومان نس ــه جمعيت 114 نف ــاره ب جواليى با اش
ــاس اين آمار هم اكنون استانهاى  ــور گفت: براس غيرعمد زندان هاى كش
گيالن با 13 زندانى، تهران با 11 مددجو و فارس و كهگيلويه و بويراحمد 
به طور مشترك با 10 زندانى بيشترين آمار محكومان را به خود اختصاص 

داده اند. 

مديرعامل ستاد ديه كشور: 

پرونده  محكومان غيرعمد زن همواره در اولويت آزادى است

ــور جمهورى  ــه كش ــراج ب ــر س ــفر ناص ــان س در جري
ــند يادداشت تفاهم همكارى بين دو كشور  ارمنستان، س
در زمينه هاى مبارزه با فساد ادارى و مالى و همكارى هاى 

آمبودزمانى به امضا رسيد. 
ــه دعوت آغوان  ــراج كه ب ــنا، ناصر س به گزارش ايس
ــى جمهورى  ــپيان رئيس كميته تحقيق و بازرس هوس
ــفر كرده است، در جريان  ــور س ــتان به اين كش ارمنس
ــور؛  ــم همكارى دو كش ــت تفاه ــند يادداش امضاd س
ــبب دعوت از  ــاى ارمنى به س ــژه از همت ــكر وي با تش
ــالمى ايران،  ــور جمهورى اس ــى كل كش هيأت بازرس
ــور  ــنه دو كش ــتمرار روابط حس ــد بر اس ــن تأكي ضم
ــور  ــترك در ام ــكارى مش ــاى هم ــترش حوزه ه و گس
ــتن  ــاد، با مهم دانس ــى و مقابله با فس ــارت، بازرس نظ
ــازمان در  ــاى آمبودزمانى؛ از اقدامات اين س فعاليت ه
ــخن گفت  ــه اى و بين المللى، س ــور دوجانبه، منطق ام

ــور در  ــى كل كش ــازمان بازرس و اظهار كرد: جايگاه س
ــات به عمل آمده  ــيايى و اقدام انجمن آمبوزدمان آس
ــيايى از اهميت  ــيس آكادمى آمبودزمان آس براى تأس

ويژه اى برخوردار است. 
ــه بين المللى  ــو تحريم هاى ظالمان ــاره به لغ وى با اش
عليه كشورمان، از مقامات كشور ارمنستان خواست كه 
ــاى مطلوب روابط  ــته با بهره گيرى از فض همانند گذش
ــور و نيز فضاى جديد ايجاد شده جهت تحكيم  دو كش
ــى، فرهنگى،  روابط دوجانبه؛ عالوه بر بخش هاى سياس
ــادى و تجارى در حوزه هاى قضايى و امور نظارت،  اقتص
ــادى همكارى هاى خود  بازرسى، آمبودزمانى و ضدفس

را گسترش دهند. 
ــه معاضدت  ــاd موافقت نام ــه امض ــاره ب ــراج با اش س
ــال محكومين ميان دو  ــترداد مجرمين و انتق قضايى، اس
ــور و تقدير از همكارى خوب طرف ارمنى؛ در زمينه  كش

ــكالت آنها، بر  ــرى امور زندانيان و كمك و رفع مش پيگي
ــال زندانيان ايرانى براى گذراندن دوره محكوميت در  انتق

كشورمان تأكيد كرد. 
ــته دو كشور  ــال هاى گذش ــاره به مراودات س وى با اش
ــتان هاى كل و وزراى  ــى ميان دادس ــاى قضاي در حوزه ه
دادگسترى، ضمن مهم دانستن امضاء يادداشت تفاهم در 
حوزه هاى نظارت، بازرسى و مبارزه با فساد و رسيدگى به 
شكايات مردمى؛ اين اتفاق را روند تكاملى روابط دو كشور 

در همه عرصه ها دانست. 
ــى  ــاره به برگزارى دوره هاى آموزش وى در ادامه با اش
ــيايى كه مقر  آمبودزمانى از طريق آكادمى آمبودزمان آس
ــد، اظهار كرد كه  ــالمى ايران مى باش آن در جمهورى اس
ــى نيز از طريق  ــورها در حوزه هاى تخصص تجربيات كش
فعاليت هاى آكادمى مورد استفاده بازرسان و كارشناسان 
ــى و آمبودزمانى كشورهاى  ــتگاه هاى نظارت و بازرس دس

مختلف قرار مى گيرد. 
ــيان وزير  ــراج و هيأت همراه با آرپينه هوانيس س
ــد و در  ــدار كردن ــز دي ــتان ني ــترى ارمنس دادگس
ــترداد  ــت نامه قضائى و اس ــراى موافق خصوص إج
ــور و رفع مسائل  مجرمين و محكومين ميان دو كش
ــان در محاكم  ــى از ايراني ــده برخ ــكالت پرون و مش
ــان إيرانى به  ــور زنداني hم ــرى  ــتان و پيگي ارمنس

گفت وگو پرداختند. 
ــپيان ضمن ابراز  ــزارش، آغوان هوس ــاس اين گ براس
ــأت همراه در  ــراج و هي ــندى از حضور قاضى س خرس
ــال هاى  ــاره به اينكه در س ــتان، با اش جمهورى ارمنس
ــداد 58 پرونده كيفرى در خصوص  2015 و 2016 تع
ــده است، گفت: از  ــور رسيدگى ش ايرانيان در اين كش
ــم اتباع ايرانى  ــده مربوط به جراي ــن تعداد 31 پرون اي
ــت و بنا به جرايم مختلف تشكيل پرونده شده  بوده اس

ــوده كه عليه  ــل جرايمى ب ــر به دلي ــده ديگ و 27 پرون
ــت كه خوشبختانه با تعامل  اتباع ايرانى انجام گرفته اس
خوب دوكشور و فعاليت هاى سفارت جمهورى اسالمى 
ايران در ايروان، اقدامات مطلوبى در خصوص رسيدگى 

ــت.  به اين پرونده ها به عمل آمده اس
ــفر ناصر سراج رئيس سازمان بازرسى كل  در جريان س
ــت تفاهم  ــند يادداش ــور و هيأت همراه به ايروان؛ س كش
همكارى دو كشور در حوزه هاى نظارتى، بازرسى، مبارزه 
ــات ادارى و مالى و نيز  ــوء جريان ــاد و مقابله با س ــا فس ب
رسيدگى به شكايات مردمى (فعاليت هاى آمبودزمانى) با 
ــيدكاظم سجادى سفير جمهورى اسالمى ايران  حضور س
ــاهرخيان معاون برنامه ريزى و  در ارمنستان و ابراهيم ش
ــت و  امورمجلس و منصور آقامحمدى معاون حوزه رياس
ــى كل كشور به  ــازمان بازرس همكارى هاى بين المللى س

امضاء رسيد. 

در جريان سفر سراج به كشور جمهورى ارمنستان انجام پذيرفت 

امضاى سند يادداشت تفاهم همكارى بين دو كشور ايران و ارمنستان
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مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجارى (2)
ــون صدور چك بالمحل،  ــه موجب ماده 2 قان ب). . . ب
ــده چك بايد در تاريخ صدور، معادل مبلغ چك  صادركنن
ــته باشد و تخلف از آن به موجب  در بانك محال عليه داش
ــت چك در  ــت و الزم نيس ماده 6 قانون مذكور، جرم اس
مقابل بدهى صادر و تسليم شده باشد؛ زيرا چك از جمله 
ــت كه در بازار بين اشخاص رد و بدل  ــناد تجارى اس اس
ــود بدون اينكه دارندگان آن. . . از انگيزه صدور آن  مى ش
اطالع داشته باشند و به همين علت است كه قانون گذار، 

صرف صدور چك بالمحل را جرم شناخته و. . . . 
ــتناد بودن ايرادات  ــد ديگر تحقق اصل غيرقابل اس موي
ــت كه دارنده سند در تحصيل آن، مرتكب تقصير  اين اس
ــنگين (عمده) نشده باشد؛ مثال شخص نمى دانسته كه  س
ــند دزدى است، اما سند ده ميليونى را به يك ميليون  س

خريده است. 
ــتثنائات اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در  2- اس

مقابل سند تجارى
بر اصل مزبور، همچون بسيارى ديگر از اصول حاكم بر 
ــتثنائاتى وارد است. قانون متحدالشكل  اسناد تجارى، اس
ــتثنائاتى  ــتناد بودن ايرادات را با اس ژنو، اصل غير قابل اس

روبه رو مى داند. 
الف) شرايط شكلى سند (نقض شكلى)

اگر سند شرايط تعيين شده از سوى قانون را دارا نباشد، 
ــته برات  ــى مى تواند ايراد بگيرد و بگويد اين نوش هر كس
نيست؛ بنابراين، اسناد تجارى بايد واجد شرايط شكلى و 

صورى مقرر در قانون تجارت باشد. 
ــند مربوط مى شود و  ــرايطى كه به شكل و ظاهر س ش
عدم رعايت اين شرايط، سند را از تجارى بودن و امتيازات 
خاص آن، از جمله مسئوليت تضامنى امضاكنندگان، اصل 
ــتقالل امضاها و عدم توجه به ايرادات خارج مى سازد؛  اس
مثال چنانچه در برات نام محال عليه (برات گير) ذكر نشده 
باشد، با توجه به مواد 223 و 226 ق. ت. ا. (32)، مقررات 
ــد؛  مربوط به بروات تجارى در مورد آن جارى نخواهد ش
در اين صورت، هر امضاكننده اى مى تواند در مقابل دارنده 
با حسن نيت يا حتى بدون حسن نيت ايراد كند يا اگر در 
انتقال سند، مقررات ظهرنويسى رعايت نشود، مسئوليتى 
ــتفاده از تضمينات  متوجه ظهرنويس نخواهد بود؛ زيرا اس
ــع، موكول به  ــوى ذى نف ــى و امتيازات مربوط از س قانون
ــت، همچنان كه  ــناد اس ــم و انتقال صحيح اين اس تنظي
ــند مانند  ــر دارنده، تكاليف مربوط به مرحله اجراى س اگ
واخواست و اقامه دعوا در مهلت هاى مقرر قانونى را انجام 
ــان آنها را از  ــان و ضامن ندهد، حق مراجعه به ظهرنويس
دست مى دهد و امضاكنندگان مذكور مى توانند در مقابل 

دارنده، ايراد عدم مسئوليت كنند. 
ب) جعل

ــند تجارى مى تواند ادعا كند كه امضاى  امضاكننده س
منتسب به او جعل شده و او اين سند را امضا نكرده است. 

ج) حجر و عدم اهليت امضاكننده سند تجارى
ــان امضا، محجور  ــود كه امضاكننده در زم اگر ثابت ش

ــت، آن  ــته) بوده اس ــفيه، صغير و ورشكس ــون، س (مجن
امضاكننده از دور خارج مى شود و ايراد قابل استناد است. 
ــاير شرايط اساسى  اگرچه ايراد عدم اهليت و فقدان س
صحت معامله پايه (مبنايى) در اسناد تجارى قابل استناد 
ــت، اما اگر امضاكننده سند تجارى در حين صدور يا  نيس
ــند تجارى محجور بوده يا در حين صدور  ظهرنويسى س
ظهرنويسى سند مزبور، فاقد قصد بوده يا سند مزبور براى 
پرداخت ثمن معامله نامشروعى صادر يا ظهرنويسى شده 
(جهت نامشروع) حتى در مقابل دارنده با حسن نيت نيز 
قابل استناد است؛ زيرا در چنين مواردى اصوال ايراد راجع 
ــت و نه تعهد پايه و حتى مى توان  به خوِد تعهد براتى اس
ــوارد مانند عدم اهليت، جعل،  ــيارى از اين م گفت در بس
ــتناد نيست و در  ــند به صادركننده قابل اس عدم قصد، س

ــت، اجراى آن  ــروع اس موردى كه براى تعهد براتى نامش
برخالف نظم عمومى است. 

ــواد 230، 231 و 249)  ــون تجارت (از جمله م در قان
كه مسئوليت (با عناوين مختلف) به عهده امضاكنندگان 
ــت، مربوط به مواردى است  ــند تجارى قرار گرفته اس س
ــد، بنابراين اگر  ــد تعهد باش ــه امضاهاى معتبر و موج ك
ــى،  امضاكننده واجد اهليت قانونى براى صدور، ظهرنويس
ــد در مقابل دارنده، ايراد  ــد، مى توان قبولى و ضمانت نباش
ــئوليت كرده و به بطالن تعهد خود استناد كند  عدم مس
يا اگر فاقد قصد و رضا بوده است (مثال به اجبار سفته اى 
را صادر، ظهرنويسى يا ضمانت كرده است) يا علت انجام 
ــروع و قانونى نبوده است (مثال در مقام  دادن معامله، مش
پرداخت دين مربوط به قمار يا معامله اى ممنوع، به صدور 

و معامله سند اقدام كرده است)، مى تواند در مقابل دارنده، 
ــد، اگر سند،  طرح ايراد كند. البته همان گونه كه گفته ش
ــد،  ــورد معامله قرار گرفته و واجد امضاهاى متعدد باش م
ــتقالل امضاها و حفظ حقوق اشخاص  ــاس اصل اس براس
ثالث، امضاهاى معتبر ايجاد مسئوليت مى كند و صاحبان 
آن در مقابل دارنده بدون سوءنيت، مسئول پرداخت بوده 
ــتناد  ــند يا امضاى غير معتبر اس و نمى توانند به بطالن س
ــخاصى كه امضاى آنها جعل شده  كنند. بديهى است اش
ــراد كنند. در مورد  ــد، مى توانند در مقابل دارنده، اي باش
تزوير و الحاق خالف واقع در متن سند نيز هر امضاكننده 
ــئوليت خواهد  ــت، مس ــدود آنچه رضايت داده اس در ح
داشت؛ بنابراين، تغييراتى كه بعدا در سند ايجاد مى شود، 
به امضاكننده قبلى ارتباط پيدا نمى كند، همچنين هرگاه 

صادركننده يك شرط اختيارى در برات گذاشته باشد كه 
در اين صورت، مسئوليت او در حدود همان شرط خواهد 

بود و مى تواند نسبت به ادعاهاى ديگر ايراد كند. 
د) تهاتر دين ناشى از سند

ــى از سند است.  چهارمين ايراد، ايراد به تهاتر دين ناش
ــخصى ميان  ــد كه در روابط ش ــليم حكم مى كن عقل س
ــده آن، اصل عدم توجه ايرادات كنار  بدهكار برات و دارن
ــته شود. امنيتى كه حقوق برواتى براى برات برقرار  گذاش
ــت، با قبول اين فكر به خطر نمى افتد؛ بنابراين،  كرده اس
ــرات مى تواند در مقابل دارنده و  ــر باوجود قبول ب برات گي
ــى از  ــرايط قانونى به تهاتر دين ناش ــورت وجود ش در ص
ــود و از پرداخت  ــل ش برات و طلب خود از دارنده متوس
خوددارى كند. اصوال بايد ايرادات مربوط به تبديل تعهد 
ــقوط تعهد مذكور در قانون مدنى نيز  ــباب س و ساير اس
ــود، قابل استماع بوده و  ــوى متعهد مطرح مى  ش كه از س
پذيرفته شود. همچنين است حالتى كه برات بدون محل، 
از سوى برات گير قبول شده و صادركننده پس از پرداخت 
ــود، در اين  ــه آن به دارنده، مجددا دارنده برات مى ش وج
ــورت، عدم وجود محل نزد برات گير مى تواند در مقابل  ص
ــود و نمى توان به صرف قبولى برات  صادركننده مطرح ش
ــده را محق به مطالبه طلب  ــوى برات گير، صادركنن از س
ــى از برات كرد. البته اگر غير  از صادركننده، شخص  ناش
ديگرى دارنده سند باشد، ايراد برات گير در مقابل دارنده، 
ــن نيت وى به اعتبار اصل استقالل  به شرط داشتن حس
ــخصى  ــا و عدم قبول ايراد امضاكننده به روابط ش امضاه
خود با برات كش پذيرفته نيست و بايد مبلغ را بپردازد. 

ه) سوءنيت دارنده سند تجارى
ــاير حمايت هاى قانونى،  اصل عدم توجه به ايرادات و س
ــند داراى حسن نيت  ــود كه دارنده س زمانى اعمال مى ش
ــن نيت است كه حين انتقال  ــد. دارنده اى داراى حس باش
ــند، به او از چگونگى روابط شخصى ميان متعهدين آن  س
كه به اعتبار سند و مالكيت آن لطمه وارد مى سازد، آگاهى 
ــد. بنابراين، در صورت آگاهى از عدم وجود  ــته باش نداش
ــدگان مانند موردى  ــه حقوقى واقعى ميان امضاكنن رابط
ــخصى به عنوان صادركننده برات جعل شده  كه امضاى ش
و برات گير نيز اعالم قبولى كرده باشد، دارنده نمى تواند از 
ــوءنيت وى مبنى  برات گير مطالبه وجه كند؛ زيرا احراز س
ــان برات گير، قوى به  ــدن غير عادالنه» و به زي بر «دارا ش
ــد و برات گير مى تواند عليه او طرح ايراد كند.  نظر مى رس
ــه حقوقى به موجب  ــت در مواردى كه رابط همچنين اس
ــت و  ــند تجارى ميان امضاكنندگان به وجود آمده اس س
ايراد متعهد هم به دليل اصل استقالل و اعتبار امضاها در 
ــن نيت پذيرفته نيست، اما در مقابل  مقابل دارنده با حس
ــوءنيت) و آگاه از رابطه  ــت (با س ــن ني دارنده بدون حس
ــود مانند  حقوقى ميان امضاكنندگان، ايراد پذيرفته مى ش
موردى كه دارنده از عدم انجام تعهد ظهرنويس به متعهد 
سفته (كه تعهد مذكور، علت صدور سند بوده است) آگاه 
بوده و سند را به زيان صادركننده آن تحصيل كرده است.
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پروژه  مدیر  امروز-  فرصت  خبرنگار   - اهواز 
حفاری میدان نفتی یاران جنوبی در شرکت ملی 
حفاری ایران از تکمیل نهایی نخستین حلقه چاه 
توسعه ای در این میدان با تالش مستمر کارکنان 
نصرا…  مهندس  داد.  خبر  شرکت  این  عملیاتی 
با  چاه  این  حفاری  مرحله  آخرین  گفت:  عباسی 
آماده  چاه  و  گرفت  صورت  تکمیلی  رشته  راندن 
تحویل به شرکت مهندسی و توسعه نفت به عنوان 
مجری طرح توسعه این میدان شد. وی با اشاره به 
حفاری 13 حلقه چاه در این میدان توسط شرکت 
زمان حاضر حفاری  در  افزود:  ایران،  ملی حفاری 
این چاه ها به اتمام رسیده و مراحل تکمیل نهایی 
آنها در جریان است. عباسی پیشرفت پروژه را 83 
درصد عنوان و اظهار کرد: مجموع متراژ حفره های 
کنون  تا  پروژه  این  اجرای  در  انجام شده  حفاری 
به 55 هزار و 560 متر رسیده است. مدیر پروژه 
حفاری میدان نفتی یاران جنوبی در شرکت ملی 

حفاری ایران گفت: از 13 حلقه چاه حفر شده در 
این موقعیت 11 حلقه توسعه ای و دو حلقه ارزیابی 
می باشد. وی با اشاره به همکاری تنگاتنگ مدیران 
اجرایی پروژه در شرکت متن، افزود: به منظور شتاب 

بخشی در تکمیل نهایی چاه های حفر شده عالوه 
بر دستگاه حفاری 28 فتح که در منطقه استقرار 
داشت دو دکل حفاری سنگین خشکی 82 و 56 
با  هماهنگی  با  و  مستقر  میدان  این  در  نیز  فتح 

کارفرما نسبت به افزایش تعداد دکل ها اقدام خواهد 
شد.  عباسی اظهار کرد: همسو با عملیات حفاری 
چاه های پیش گفته از سوی شرکت متن، کارهای 
جانبی دیگری نیز به شرکت ملی حفاری واگذار و 
در این ارتباط 773 دکل روز کار اضافه انجام شد 
که از آن جمله ایجاد حفره های افقی و جهت دار 
در اندازه های مختلف به میزان حدود چهار هزار متر 
بوده است. مدیر پروژه حفاری میدان نفتی یاران 
جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران در پیوند با این 
مطلب به انجام 20 مرحله آزمایش کامل چاه، 20 
مورد نمونه گیری درون چاهی و سطحی، 17 مورد 
نمودارگیری الکتریکی، 22 مورد اسیدکاری و فراز 
آوری، 140 متر مغزه گیری و 4 مرحله بازکردن 
پنجره و ویپ استاک )Whip stock( اشاره کرد. 
میدان نفتی یاران یکی از میادین مشترک در منطقه 
غرب کارون است که طرح توسعه آن با استفاده از 

توان فنی و منابع داخلی در دست اجرا قرار دارد.

اخبار اخبار

معاون فنی اداره کل پست استان گلستان 
معرفی شد

سوی  از  حکمی  طی  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
مهندس جاللی مدیرکل پست استان گلستان کریم شایسته 
به سمت معاون فنی اداره کل پست استان گلستان منصوب 
شد.به گزارش روابط  عمومی اداره کل پست استان گلستان، 
در متن این حکم آمده است:جناب آقای کریم شایسته نظر به 
بررسی و سابقه فعالیت شما در پست استان و تائیدیه شرکت 
پست جمهوری اسالمی ایران، جنابعالی را به سمت معاونت 
فنی اداره کل پست استان گلستان منصوب می نمایم.الزم 
به ذکر است رعایت شان و شخصیت همکاران، رعایت حقوق 
مردم و موازین شرعی در کار، افزایش کیفیت سرویس های 
پستی، افزایش ترافیک و درآمد، شناسایی بازار جدید، فعال 
نمودن واحدهای پستی و تعامل موثر با بخش های خصوصی، 
کاهش هزینه های غیرضرور در راستای اقتصاد مقاومتی و ایجاد 
بهره وری در دستور کار قرار گیرد.آرزوی موفقیت و تالش در 
راستای اهداف مقدس نظام جمهوری اسالمی و اجرای منویات 
مقام معظم رهبری و سیاستهای ابالغی دولت محترم و شرکت 
پست جمهوری اسالمی ایران را از خداوند منان برای جنابعالی 

خواستارم.

مدیر کل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان مرکزی معرفی شد 

فرصت  خبرنگار  اراک- 
با  مراسمی  طی  امروز- 
تعاون،  وزیر  معاون  حضور 
کار و رفاه اجتماعی، معاون 
استاندار، جمعی از مدیران 
از  کارفرمایان،  و  اجرایی 
خدمات ناصر شیخی تقدیر 

و محمد تقی آبایی هزاوه به عنوان سرپرست جدید تعاون، 
روابط  گزارش  به  معرفی شد.  مرکزی  اجتماعی  رفاه  و  کار 
عمومی تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، محمد تقی 
آبائی هزاوه سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان مرکزی در این آیین ایجاد فضای آرام و با نشاط در 
بین همکاران به منظور خدمت رسانی بهتر به آحاد جامعه، 
استفاده و بهره مندی از نظرات کارشناسان در تصمیمات و 
استقرار مدیریت مشارکتی با تشکیل هسته های مشاوره ای 
عنوان  خود  برنامه های  جمله  از  را  کل  اداره  مجموعه  در 
کرد. وی ضمن تاکید بر اینکه بنده به هیچ عنوان فرد محور 
نخواهم بود، گفت: قطعا در تمام زمینه ها از مشاوره و تخصص 
همکاران در حوزه های مختلف استفاده خواهم کرد، مدیریت 
مشارکتی را سرلوحه کار قرار خواهم داد و شایسته ساالری در 
این اداره کل اجرا خواهد شد. آبائی افزود: در جهت توسعه و 
تقویت تشکل های کارگری، کارفرمایی و تعاونی و استفاده از 
تمام ظرفیت های شرکای اجتماعی در راستای برون رفت از 
مشکالت جامعه در حوزه کارگری و تعاونی پیگیری و تالش 
مستمر انجام خواهم داد. وی تعامل مستمر با مدیریت ارشد 
و  اقتصادی  بخش های  همه  ظرفیت  کارگیری  به  با  استان 
سیستم بانکی به منظور رفع معضالت و مشکالت جامعه تولید 
و کارگری از دیگر برنامه های خود برشمرد و ضمن تاکید به 
استفاده از مشارکت فعال نمایندگان کارگران، خاطرنشان کرد: 
قصد داریم اصل سه جانبه گرایی را در استان مرکزی احیا کنیم. 
جمشید تقی زاده، معاون امور مجلس، حقوقی و استان های 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در آیین تکریم و معارفه 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، صیانت از 
حقوق کارگران برای کارفرمایان را یکی از اهداف مهم و بنیادی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و اظهار کرد که در 
عین حال که امنیت شغلی کارگران را مد نظر دارد، امنیت 
اقتصادی کارفرمایان نیز مد نظر قرار دارد و بهترین برنامه ها را 

در دولت تدبیر و امید تدوین کرده است. 
رئيس شوراي نگهبان استان آذربایجان غربي خبرداد:

پاالیش، آموزش و ساماندهي 10 هزار ناظر 
انتخاباتي براي انتخابات 96

ارومـيـه - خـبـرنگار 
فرصت امروز- قنبر کریم 
نژاد، رئیس شوراي نگهبان 
در  غربي  آذربایجان  استان 
نشست خبري با با جمعي 
اظهار  رسانه  اصحاب  از 
جاري  سال  در  داشت: 

از ناظرین با هدف پاالیش، آموزش و ساماندهي  شبکه اي 
در راستاي انتخابات سال آتي به کارگیري خواهند شد که 
این شبکه شامل 10 هزار ناظر انتخاباتي مي باشد و در حال 
حاضر آمادگي هاي الزم به جهت عدم ایجاد مشکالت خاص، 
آغاز شده است. وي افزود: آموزش ناظرین، از محوریت هاي 
و  نظارت  با  رابطه  در  سازمان  بصیرتي  همایش هاي  برنامه 
انتخابات ریاست جمهوري مي باشد. رئیس شوراي نگهبان 
سالروز  داشت  گرامي  مناسبت  به  غربي  آذربایجان  استان 
شوراي نگهبان و باتوجه به تدابیر و تصمیمات ابالغیه کشوري 
خالصه اي از برنامه هایي را با هدف تجدید میثاق با شهدا و 
عرض ادب و احترام به ساحت محترم و مقدس آنان برشمرد. 
این مقام مسئول با اشاره به ابالغ برنامه هاي ساالنه تصریح 
کرد: برنامه ساالنه با 6 سیاست و 29 عنوان برنامه در قالب 
174 نوع فعالیت به سازمان ابالغ شده است که مي بایست 
در طول سال اجرائي شوند. وي در ادامه گفت: امسال از 29 
عنوان برنامه، 5 برنامه مهم یعني، تقویت و توسعه بهینه سازي 
فرآیند بررسي صالحیت داوطلبان، برخورداري از شبکه نظارت 
کارآمد در استان، بهبود و ارتقا نظام اداري و مالي نهاد شوراي 
نگهبان، پشتیباني عمومي به منظور تأمین امالک و تجهیزات 
مورد نیاز، پیاده سازي نظام جامع فناوري، اطالعات، ارتباطات 
و سامانه هاي یک پارچه امنیتي و حفاظتي از اهداف اصلي 

سازمان مي باشند که باید عملیاتي و اجرائي شوند.
رئيس اداره ورزش و جوانان تویسرکان:

جودوکار تویسرکانی، مقام سوم مسابقات 
کشوری را از آن خود کرد

تویسرکان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اداره ورزش و 
جوانان تویسرکان از کسب عنوان سومی مسابقات کشوری جام 

رمضان توسط جودوکار تویسرکانی خبر داد. 
کیانوش سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: میثم 
آقامالیی جودوکار تویسرکانی توانست در مسابقات جودوی 
انجام داد،  بازی های خوبی که  با  تهران  استان  جام رمضان 

جایگاه سومی را از آن خود کند.
مناسبت  به  که  ادارات  فوتسال  مسابقات  به  ادامه  در  وی 
"گرامیداشت شهدای مدافع حرم" در محل سالن ورزشی قائم 
در حال برگزاری است، اشاره کرد و افزود: در ادامه نتایج این 
مسابقات تیم های فوتسال بیمارستان و دانشگاه آزاد به ترتیب 
با نتیجه 8 بر 1 و 2 بر یک رقبیان خود یعنی ثبت اسناد و 

اصناف را شکست دادند.
رئیس اداره ورزش و جوانان تویسرکان تصریح کرد: در دو دیدار 
نیمه نهایی نیز تیم فوتسال شهرداری با نتیجه 5 بر 1 تیم 
ورزش و جوانان را شکست داد و میراث فرهنگی با نتیجه 3 بر 

1 ازسد تیم فوتسال نظام مهندسی گذشت.
فوتسال  تیم  نیز  بندی  رده  دیدار  در  افزود:  سلیمانی 
نظام مهندسی 4 بر 3 بر تیم فوتسال میراث فرهنگی غلبه کرد.
وی همچنین به برگزاری مسابقات فوتسال دستجات آزاد اشاره 
کرد و گفت: در این دوره از مسابقات که در سالن ورزشی 
دو هزار نفری الغدیر تویسرکان دنبال می شود، در مرحله نیمه 
نهایی منتظران کنگاور 3 بر 1 از سد تیم شرکت ابزرد گذشت 
و تیم فوتسال تاکسیرانی نیز با نتیجه 4 بر 2 حریف خود، تیم 

فوتسال تیمورآباد را شکست داد.
رئیس اداره ورزش و جوانان تویسرکان عنوان کرد: در دیدار 
رده بندی نیز نتیجه 3 بر صفر به نفع تیم فوتسال تیمورآباد 
رقم خورد، چرا که تیم فوتسال شرکت ابزرد برای برگزاری 

مسابقه حضور نیافت.

دیدار مدیرکل بازرسی استان با مدیرعامل 
مخابرات گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- حجت االسالم فتوحی با 
مدیرعامل مخابرات گلستان دیدار کرد.حجت االسالم فتوحی 
مدیرکل بازرسی استان با مدیرعامل وتنی چند از مدیران و 
ابتدا  دیدار  این  داشت.در  دیدار  گلستان  مخابرات  روسای 
مهندس شهمرادی مدیرعامل مخابرات استان گلستان با ارائه 
گزارشی از عملکرد مخابرات در بخشهای تلفن ثابت، همراه و 
adsl گفت: با تعریف ده حوزه تمرکز در شرکت مخابرات 
استان گلستان در تالشیم بتوانیم خدمات را در اسرع وقت 
و با کیفیت به مشتریان ارائه دهیم. وی با اشاره به یکی از 
این حوزه های تمرکز که افزایش کنترل داخلی میباشد اهمیت 
نظارت بر تمامی فرآیندهای انجام شده را مورد تاکید قرار داد 
و گفت: نظارت و بازرسی از فعالیتهای شرکت، با دقت فراوان 
انجام خواهد شد.حجت االسالم فتوحی همچنین نظارت را 
محور توسعه خواند و افزود: اگر توسعه ای اتفاق بیفتد مرهون 
نظارت است و مهم انگاشتن نظارت های درون سازمانی به رشد 
و توسعه سازمان کمک میکند. وی گفت: درجامعه اسالمی و 
دینی ما نظارت فردی و درونی بر اعمال و فعالیتها از وظایف 

تک تک ماست.
مهندس پورشاکر مدیرعامل شرکت مخابرات: 

حجاب و پوشش صحيح زنان يکي از 
عوامل بسيار مؤثر در حفظ خانواده است

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومي  
مدیرعامل شرکت مخابرات در مراسم بزرگداشت هفته حجاب 
بانوان شرکت مخابرات، خانم سیدي  با حضور  و عفاف که 
مشاور استاندار قزوین در امور مبارزه با مواد مخدر و خانم 
علوي مربي خنده درماني برگزار گردید، با گرامیداشت یاد 
و خاطره حماسه آفرینان حریم حجاب و عفاف بیان داشت: 
پوشش و حجاب احترام ویژه به زن است و او را با حقیقتش 
و اصلش مرتبط می کند. وي در ادامه خطاب به بانوان حاضر 
در جلسه گفت: حقیقت شما مطابق اسم »الباطن« خداوند 
است پس مواظب حقیقت خود باشید، شما گوهر و مرواریدی 
هستید که باید صدف حجاب و پوشش از شما محافظت کند. 
مهندس پورشاکر با بیان اینکه حجاب، انسان را با حقیقتش 
پیوند داده و او را خدایی می کند،افزود: از اینجا روشن می گردد 
که حجاب و پوشش مناسب، در راستای تکامل روحی انسان 
بوده و او را کاملتر می کند و بی حجابی یا بد حجابی، حقیقت 
و شخصیت وي را تخریب کرده، او را از لحاظ معرفتی و روحی 
ناقص می کند. حجاب و پوشش صحیح زنان یکي از عوامل 
بسیار مؤثر در حفظ خانواده است. در ادامه این مراسم خانم 
سیدي مشاور استاندار قزوین در امور مبارزه با مواد مخدر با 
بیان اینکه حصار و حریم عفت زن سنگر محکمي است که 
راه ورود فساد و هرزگي ها را سد مي کند افزود: در جامعه اي 
که زنانش با حجاب صحیح و پوشش کامل رفت و آمد کنند، 
جوانان هم با خاطري آرام به کار خود مشغول مي شوند و دور از 
هر گونه تحریک بي جا و خیال خام، در زمان مناسب، با رضایت 
و خرسندي به تشکیل خانواده عالقمند مي گردند. وي در ادامه 
گفت: در قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد حجاب و حرمت 
نگاه به نامحرم وجود دارد و این تعداد از آیات نشانگر اهمیت 

ویژه مقوله حجاب و عفاف در جامعه مي باشد. 

275ميليارد ریال برای هشت طرح 
گازرسانی کهگيلویه وبویراحمد هزینه شد

یاسوج- خبرنگار فرصت 
شرکت  مدیرعامل  امروز- 
بویراحمد  و  کهگیلویه  گاز 
ریال  میلیارد  گفت:275 
طرح  هشت  برای  اعتبار 
استان  این  در  گازرسانی 
هزینه شده است. هوشنگ 
کار،  جره  روستاهای  مجموعه  به  گازرسانی  افزود:  صیادلی 
مجموعه روستاهای بخش لوداب،چشم جویری،آبریگون، پشت 
کوه باشت و فاز نخست شهرهای قلعه رئیسی و دیشموک 
از جمله این طرح هاست که در آستانه بهره برداری است و 
تعدادی از آنها در سفر هیات دولت افتتاح خواهد شد. وی 
اظهار کرد: برای اجرای این پروژه ها 160کیلومتر خط لوله اجرا 
شده است. رئیس شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد بدون اشاره 
به جمعیت بهره بردار از این طرح ها گفت: حدود 50 روستا 
از مزایای اجرا این پروژه ها بهره مند خواهند شد. وی گفت: 
160 هزار و 150خانوار شهری و روستایی این استان با 496 
هزار نفر ازنعمت گاز طبیعی بهره مند هستند. صیدالی افزود: 
518 روستا و 15 شهر این استان دارای گاز هستند. وی بیان 
کرد:67درصد جامعه روستایی و 98 درصد جامعه شهری در 
این استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند. این مسئول 
ابراز کرد: بیش از 32 درصد مشترکان گاز طبیعی این استان 

در روستاها سکونت دارند. 
فرماندار تویسرکان:

اعالم قيمت خرید تضمينی غالت در تویسرکان
تویسرکان، پروانه عليقارداشي - قیمت خرید تضمینی 
هر کیلوگرم گندم معمولی برای سال زراعی جدید 12 هزار 
و 705 ریال و قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم جو 10 
هزار و 20 ریال تعیین شده است. حبیب مومیوند فرماندار 
تویسرکان در نشستی با محوریت هماهنگی خرید تضمینی 
غالت از کشاورزان تویسرکانی گفت: با بارندگی خوب سال 
زراعی و اینکه سرمازدگی، آفت و تگرگ به آن شدت نبوده 
که به مزارع آسیب جدی وارد کند، امید است سال خوبی 
از نظر برداشت غالت به ویژه گندم داشته باشیم. مومیوند 
رسانی  اطالع  راستای  در  مناسبی  ریزی های  برنامه  افزود: 
در نحوه پرداخت هزینه های خرید غالت به مردم صورت 
گرفته از این رو دهیاران و شوراهای اسالمی روستاها باید 
هماهنگی و تعامل مناسبی با مسئوالن مرتبط و کشاورزان 
برای اطالع رسانی دقیق و پاسخگویی به مطالبات کشاورزان 
درخصوص خرید و فروش غالت را داشته باشند. مومیوند 
ادامه داد: ما باید برای تفاوت قیمت گندم و جو راهکارهایی 
را  تعادل  ریزی  برنامه  با  بتوانیم  تا  باشیم  داشته  بازار  در 
طوری برقرار کنیم که مانع اقدام سودجویان این عرصه شود. 

نجات 41 سرنشين یک شناور مسافری در حوالی جزیره ابوموسی
علت حادثه؛ آتش سوزی در موتورخانه شناور

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز- معاون امور دریایی اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از ارایه خدمات امداد و نجات 
دریایی به سرنشینان یک شناور مسافری خبر داد که در مسیر 
دریایی جزیره ابوموسی به بندرلنگه دچار آتش سوزی شده بود. 
به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان، "مهدی نوفرستی" ضمن بیان جزییاتی از 
این حادثه اظهار داشت: شناور مسافری "هادی کیش" با 41 نفر 
سرنشین روز شنبه 19 تیرماه 95 از جزیره ابوموسی عازم بندرلنگه 
شده بود که ساعت چهارده و شش دقیقه بعداز ظهر در فاصله 10 
مایلی این جزیره به علت حادثه آتش سوزی در موتور خانه از 
ادامه مسیر بازماند. وی ضمن اشاره به هماهنگی های انجام شده 
با نیروی دریایی سپاه، دریابانی، تیم همیار ناجی و آماده باش 
بالگرد برای امداد هوایی، افزود: موتور این شناور در محل سانحه 
دچار حریق شد و به علت فایبرگالس بودن بدنه شناور و احتمال 
گسترش آتش، الیف رفت )قایق نجات بادی( شناور به آب انداخته 
شد و سرنشینان پس از پوشیدن جلیقه به قایق نجات بادی منتقل 
و سپس توسط شناور ناجی به بندرگاه جزیره ابوموسی منتقل 
شدند. به گفته نوفرستی، شناور مضطر "هادی کیش" پس از مهار 
آتش درون موتور خانه آن توسط دو شناور ناجی اعزام شده به 
موقعیت، از طریق یکی از شناورهای نیروی دریایی سپاه یدک 
شده و به بندرگاه جزیره منتقل شد. معاون امور دریایی اداره کل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
با اقدام به موقع تیم جستجو و نجات دریایی،41 نفر سرنشین 

شناور مضطر به سالمت به ساحل رسیدند. 

توسط حفار مردان شرکت ملی حفاری ایران انجام شد

تکمیل نهایی نخستین حلقه چاه توسعه ای در میدان نفتی یاران جنوبی

توزیع  شرکت  مدیرعامل  امروز-  فرصت  خبرنگار   - اصفهان 
برق اصفهان با اشاره به باال بودن سطح مصرف انرژی برق در ایران 
گفت: میزان مصرف انرژی کشور به ازای یک واحد تولید کاال 9 
از  ما  گزارش خبرنگار  به  باشد.  یافته می  توسعه  برابر کشورهای 
اصفهان، جلسه هم اندیشی بسیج ادارات و اصناف شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان در سالن جلسات شرکت توزیع برق شمال غرب 
اصفهان و با حضور مهندس پیرپیران مدیر عامل شرکت توزیع برق 
اصفهان و جمعی از فرماندهان و کارکنان بسیج ادارات و اصناف و 
شرکت های بزرگ تولیدی و صنعتی استان اصفهان برگزار شد. این 
جلسه با هدف ترویج و گسترش فرهنگ صرفه جویی و بهینه سازی 
مصرف انرژی و به منظور ارائه آخرین راهکارها و دستاورد ها برای 
ادارات اصفهان  عملیاتی کردن توسط فرماندهان بسیج اصناف و 
برگزار شد. مهندس حمیدرضا پیرپیران مدیرعامل شرکت توزیع 
برق اصفهان در این نشست در سخنانی به نقش کلیدی برق در 
زندگی انسان و جامعه بویژه در عصر تکنولوژی اشاره کرد و گفت: برق 
گرانبها ترین انرژی کشور است که برای تولید آن هزینه های بسیاری 
می شود و زندگی ما تا حد زیادی به این انرژی وابسته است. وی با 
اشاره به رشد 5 درصد ساالنه مشترکین برق در کشور افزود: این 
درحالی است که رشد مصرف در اصفهان حدود 6 درصد است و این 

مهم به معنای دو برابر شدن میزان رشد مصرف برق طی 10سال 
آینده است و این مسئله هزینه های بسیار سنگینی را برای تامین برق 
کشور به دنبال خواهد داشت. مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان 
با اشاره به رشد روزافزون مصرف برق و عدم توجه کافی به مصرف 
بهینه انرژی در کشور گفت: کشور ما نسبت به بعضی از کشورهای 
توسعه یافته مثل ژاپن 9برابر انرژی بیشتری مصرف می کند تا یک 
واحد کاال تولید کند. وی ادامه داد: در کشور ما در بخش صنایع 
شود. می  مصرف  انرژی  جهانی  متوسط  حدود4تا5برابر  فوالدی 
در بخش واحدهای تولیدی شیشه در کشور هم اکنون 3تا4برابر 
متوسط جهانی انرژی مصرف میکنیم که باید مصرف انرژی در صنایع 
کشور هدفمند و بهینه گردد. مهندس پیرپیران در ادامه با اشاره به 
باال بودن سطح مصرف انرژی برق در ایران افزود: میزان شدت انرژی 
کشور ما که همان میزان مصرف انرژی به ازای یک واحد تولید کاال 
است 9برابر کشورهای توسعه یافته می باشد و حتی نسبت به کشور 
عربستان3برابر و کشور ترکیه4برابر انرژی مصرف می کنیم تا یک 
واحد کاال تولید کنیم. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شهرستان 
انرژی در بخش صنعت  از  افزود: در کشور ما 32 درصد  اصفهان 
مصرف می شود درصورتیکه در کشورهای توسعه یافته 50درصد 
از انرژی در بخش صنعت مصرف می شود. وی ادامه داد: در بخش 

کشاورزی 13 درصد تولید برق را مصرف میکنیم که نسبت به مصرف 
جهانی 3 الی 4 برابر از متوسط منطقی و جهانی باالتر است. پیرپیران 
ادامه داد: در بخش خانگی 32 درصد از مصرف برق را بکار میبریم 
که متوسط جهانی آن باالی 25 درصد نیست. پیرپیران با اشاره 
به باال بودن آمارهای مصرف برق در بخش های مختلف گفت: برای 
مدیریت مصرف و بهره برداری صحیح و منطقی از انرژی به یک 
بسیج عمومی و نگاه ملی و عزم جدی نیازمندیم که با مشارکت همه 
جانبه شرکت توزیع برق و بسیج ادارات و کارکنان می توانیم به این 

مهم دست یابیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان:
میزان مصرف انرژی برق در ایران 9 برابر کشور های توسعه یافته است

تبریز - اسد فالح- مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تبریز 
از برگزاری جشنواره نورپردازی در آینده نزدیک خبر داد.به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، مهندس علی فرخی با اعالم این خبر افزود: تاثیر 
نور و جلوه های آن در ارتقای کیفیت مناظر شبانه شهر بر همگان 
آشکار است و سازمان زیباسازی شهرداری تبریز هم با توجه به این 
امر، اجرای طرح های نورپردازی را در صدر برنامه های خود قرار داده 
است.وی در عین حال در زمینه نتایج نورپردازی ها در شهر، گفت: از 
جمله اهداف سازمان زیباسازی تبریز در زمینه نورپردازی، تغییر منظر 
و سیمای بصری شبانه شهر مطابق با استانداردهای جهانی، ایجاد 
نشاط و شادابی، بهداشت روانی و رضایت مندی شهروندان از طریق 
توجه به نور و رنگ ابنیه های تاریخی و ارزشمند شهرمان تبریز است.

وی به تشریح برنامه های سال 95 سازمان برای نورپردازی پرداخت و 
اعالم کرد: در سال جاری برآنیم تا با همت عوامل سازمان زیباسازی، 

کمیت و کیفیت پروژه های نورپردازی را ارتقا دهیم.مهندس فرخی 
پروژه های نورپردازی در دست اجرای سازمان زیباسازی را برشمرد 
و اظهار داشت: نورپردازی فاز دوم مهرانه رود، نورپردازی مسجد پل 

سنگی، نورپردازی دکل ایستگاه اول تله کابین عینال، نورپردازی 
مساجد تاریخی شهر، نورپردازی ساختمان اداری و مجموعه فرهنگی 
ورزشی خاوران، نورپردازی ساختمان اسناد ملی )خانه اردوبادی(، 
بناهای  نورپردازی  باغمیشه،  و  برج های شهرک رشدیه  نورپردازی 
تاریخی حدفاصل میدان ساعت تا فردوسی، توسعه نورپردازی فاز 
اول مهرانه رود، نورپردازی رصد خانه دانشگاه تبریز، تهیه و نصب 
دوهزار پالک نوری در سطح شهر و حفظ و نگهداری و رفع خاموشی 
نورپردازی های قبلی، از جمله طرح هایی است که سازمان زیباسازی 
برای اجرای آن ها برنامه ریزی کرده است.مهندس فرخی در پایان، 
عملکرد سازمان زیباسازی در حوزه نورپردازی را تحول گرایانه دانست 
و افزود: هدف این است که تبریز تا سال 2018 آماده میزبانی شایسته 
از مسافران شود و امیدواریم طی ماه های آتی با اجرای پروژه های 

متعدد زیباسازی، تحولی اساسی در منظر شهری تبریز بوجود آید.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر امور منابع آب گرگان و 
آق قال گفت: سال گذشته 60 چاه غیر مجاز در شهرستان های گرگان 
و آق قال پر و مسلوب المنفعه شد و امسال نیز 260 حلقه چاه غیر 
مجاز در برنامه انسداد قرار دارد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای گلستان،محسن جدیدی با بیان این که بیش از 200 پرونده 
چاه غیر مجاز در جریان رسیدگی در مراجع قضایی شهرستان های 
گرگان و آق قال است، اظهار کرد: این تعداد پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی مطابق ماده 45 قانون توزیع عادالنه آب به مراجع قضایی ارسال 
تا پس از اخذ آرای مربوطه نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن 
آن اقدام شود.وی افزود: بر اساس دستورالعملهای طرح تعادل بخشی 
دشت های کشور بر مبنای برنامه ساالنه از فروردین ماه 95 با صدور 
اطالعیه محدودیت منابع آبی، ممنوعیت کشت شالی،توزیع و نصب 
در مراکز تجمع روستاهای منطقه مانند مساجد،حسینیه ها،مراکز 
بهداشتی نسبت به اطالع رسانی علما و روحانیون و بهره برداران اقدام 

شد.مدیر امور منابع آب گرگان و آق قال بیان کرد: از ابتدای تیر ماه 
95 گروه های گشت و بازرسی این امور با حضور در منطقه عملیات 
کنترل کشت کلیه چاه های حوزه عملکرد را دربرنامه کاری قرار داده و 
پرونده چاه های دارای اضافه برداشت به مراجع قضایی معرفی خواهند 
شد.جدیدی همچنین بر ضرورت پایبندی کشاورزان به مفاد پروانه های 
بهره برداری مانند رعایت الگوی کشت، میزان حجم و ساعت کارکرد 

جهت جلوگیری اضافه برداشت و حفظ منابع آبی تاکید کرد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تبریز: 
پروژه های متعدد نورپردازی شب های تبريز را متحول خواهد کرد 

مدیر امور منابع آب گرگان و آق قال:
انسداد 260 حلقه چاه غيرمجاز امسال در برنامه امور منابع آب گرگان و آق قال قرار دارد

پروژه  ادامه  امروز-  خبرنگارفرصت  بوشهر- 
میدان غدیر توسط استانداري بوشهر به شهرداري 
بندر بوشهر واگذار گردیده است. به گزارش روابط 
عمومي شهرداري بندر بوشهر، صدراله حیدري 
معاون فني و عمراني شهرداري بوشهر با بیان این 
ابتدا توسط استانداری  از  افزود:این طرح  مطلب 
از محل اعتبارات استانی شروع به کار کرده بود 
که در حال حاضر طبق مصوبه شورای اسالمی 

از  و  شهرداری  عمرانی  فنی  حوزه  توسط  شهر، 
منابع داخلی شهرداری بوشهر به اجرا در خواهد 
آمد. صدراله حیدری با تشریح وضعیت ترافیکی 
ورودی شهر و ایجاد گذر دوم ورودی شهر از سمت 
چغادک اظهار داشت: به منظور کاهش بار ترافیکی 
این میدان به وسعت بیست و دو هزار متر مربع 
مورد بهسازی قرار می گیرد. معاون فنی و عمرانی 
شهرداری بوشهر با اشاره به اقدامات عمرانی که در 

این میدان در حال انجام است گفت: با ایجاد فضای 
سبز و لبه گذاری و ایجاد آبنما در این میدان جلوه 
مناسبی به ورودي شهر داده خواهد شد. حیدري 
افزود: هزینه پروژه میدان غدیر از منابع داخلی 
شهرداري و با مجوز شورای اسالمي شهر بوشهر 
و بالغ بر مبلغ یک میلیارد و چهارصد هزار تومان 
است و سعی بر این است که تا 6 ماه آینده به 

مرحله بهره برداری برسد.

عامل  مدیر  امروز-  فرصت  خبرنگار  اروميه- 
سه  در  گفت:  غربی  آذربایجان  استان  گاز  شرکت 
ماه اول سال 95 بیش از 1 میلیارد و 150 میلیون 
متر مکعب گاز طبیعی در بخش های مختلف استان 
مصرف شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان آذربایجان غربی منصور صادقیان با بیان 
اینکه بخش خانگی و تجاری استان بیشترین سهم 

مصرف گاز طبیعی در استان را دارد افزود: در سه 
متر  میلیون  به 600  نزدیک  امسال  نخست  ماهه 
مکعب گاز طبیعی در این بخش مصرف شده است 
وی با اشاره به اینکه نیروگاه های آذربایجان غربی بعد 
از بخش خانگی و تجاری بیشترین مصرف گاز طبیعی 
را به خود اختصاص داده اند؛ اظهار کرد: در بهار امسال 
بیش از 400 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخش 

عامل  مدیر  است.  مصرف شده  استان  نیروگاه های 
شرکت گاز آذربایجان غربی تصریح کرد: دراین بازه 
زمانی بیش از 150 میلیون متر مکعب گاز طبیعی 
صادقیان  است.  شده  مصرف  صنایع  بخش  در  نیز 
گفت: همکاری مشترکین در مصرف بهینه گاز، نقش 
موثری در راستای صیانت از ثروت ملی و نیز کاهش 

هزینه های انرژی خانوار ایفا می کند.

آغاز بهسازی وضعيت ميدان غدير توسط شهرداري بندر بوشهر

مصرف بيش از 1 ميليارد و 150 ميليون متر مکعب گاز طبيعی در استان آذربايجان غربی

تبریز - اسد فالح- مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت: به 
مناسبت هفته بهزیستی 200 طرح در استان افتتاح خواهد شد که 
با اعتبارات غیردولتی و کمک های مردمی در آذربایجان شرقی به 
سرانجام رسیده است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محسن ارشدزاده 
افزود: در سال گذشته 450 میلیارد ریال مشارکت نقدی و غیر نقدی 
از مردم جمع آوری شد. وی اضافه کرد: بیشتر از نود درصد خدمات 
بهزیستی توسط مراکز غیردولتی در رشته های تخصصی مربوطه ارائه 
می شود که این مراکز به عنوان سرمایه اجتماعی بهزیستی هستند 
که مستقیما با مردم و افراد خیر ارتباط و همکاری دارند.مدیرکل 
بهزیستی استان با بیان اینکه در هفته بهزیستی 82 مرکز توانبخشی 
و پیشگیری افتتاح خواهد شد، افزود: 112 واحدمسکونی مددجویان 
بهزیستی نیز در این هفته به بهره برداری خواهد رسید.وی ادامه 
داد: بهزیستی مسئولیت سالمت اجتماعی و رفاه اجتماعی جامعه 
هدف را بر عهده دارد که در این زمینه 1 هزار و 522 میلیارد ریال 
در سال گذشته در زمینه مستمری، عمران و… هزینه کرده است.

ارشدزاده ضمن اشاره به این موضوع که 8 پروژه با کمک خیرین با 
اعتبار 100 میلیارد ریال در طول سال 95 به بهره برداری خواهد 
رسید، گفت: برای این منظور نقشه پراکندگی مددجویان بهزیستی 
در جهت ارائه خدمات بهتر به مددجویان تهیه و تدوین شده است.

این مسئول خاطر نشان ساخت: در حال حاضر 11 هزار زن سرپرست 
خانوار، 600 دانشجو، 2 هزار و 200 دانش آموز و بیش از 700 دوقلو 
از خدمات مستمر و غیرمستمر اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی 
خدمات دریافت می کنند.وی افزود: هم اکنون 3 هزار و 900 نفر با 
اعتباری 65 میلیارد ریال توسط بهزیستی آذربایجان شرقی تحت 
پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.ارشدزاده به آمار خروجی 
افراد از بهزیستی استان اشاره کرد و گفت: در مجموع بیش از 930 
نفر نیز توانمند شدند و از تحت پوشش بودن بهزیستی استان خارج 
شدند.وی اظهار کرد: در حال حاضر 20 نفر که به اختالل هویت 

برای  و  شناسایی  استان  بهزیستی  توسط  هستند  مبتال  جنسی 
توانمندسازی آنها اقدام شده است.وی ادامه داد: برای درمان و عمل 
جراحی این افراد 15 میلیون تومان کمک بالعوض توسط بهزیستی 
استان در نظر گرفته شده است.مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی 
گفت: هم اکنون 1000 مهد کودک شهری و روستایی در آذربایجان 
شرقی به فعالیت می پردازند.وی از فعالیت 20 آدینه مهد در استان 
خبر داد و گفت: این مهدکودک ها برای نگهداری کودکان در هنگام 

نماز جمعه راه اندازی شده است.
ارشدزاده گفت: بهزیستی استان برای شناسایی معلوالن به درب تمام 
منازل روستایی مراجعه کرده است که توانسته ایم 3 هزار و 880 
نفر معلول را در روستا ها شناسایی و خدمات توانبخشی را به آنها 
ارائه نماییم.مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی به المپیاد ورزشی 
بهبود یافتگان اعتیاد که در سال جاری برگزار شد، اشاره کرد و گفت: 
بهزیستی استان توانسته است برای 266 هزار نفر از طریق 115 مرکز 
درمان و کاهش آسیب اعتیاد خدمات ارائه نماید.ارشدزاده خاطرنشان 
ساخت: در سال گذشته به هفتاد و هفت هزار نفر مشاوره و خدمات 
روان شناختی ارائه شده است که 4هزار و چهارصد پرونده مربوط به 
پرونده های طالق بوده است که در اثر این مشاوره ها با 10 درصد 

کاهش طالق روبرو بوده ایم.

با اعتبار 100 ميليارد ریال 
ارشدزاده: 8 پروژه با کمک خيرين در طول سال ۹5 به بهره برداری خواهد رسيد 

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز- شرکت 
توزیع نیروی برق استان هرمزگان موفق به کسب 
باالترین امتیاز در جایزه مدیریت سالمت اداری 

کشور شد.
در پنجمین دوره جایزه مدیریت سالمت اداری، 
در  هرمزگان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
بین 27 شرکت و سازمان موفق به کسب عنوان 
دهک سوم بیشینه امتیاز و نمره 700 تا 800 از 

یکهزار امتیاز گردید. در آیین افتتاحیه پنجمین 
دوره جایزه مدیریت سالمت اداری، لوح تقدیر این 
همایش به مهندس امیرشکاری معاون برنامه ریزی 
و مهندسی به عنوان نماینده شرکت توزیع نیروی 
برق هرمزگان اهدا شد. الزم به ذکر است جایزه 
مدیریت سالمت اداری با هدف بهبود و تقدیر از 
سازمانهای موفق در حوزه سیستم ها و روش های 
منتج به ارتقاء سالمت اداری طراحی شده است 

از  پس  هرمزگان  برق  نیروی  توزیع  که شرکت 
ارزیابی در محورهای رهبری و مدیریت سالمت 
مدیریت  و  کارکنان  ساختارها،  و  نظامها  اداری، 
سالمت  مدیریت  و  افزار  سخت  اداری،  سالمت 
اداری، نظام مدیریت سالمت اداری و نظام نامه، 
اظهارنامه و نتایج عملکرد سالمت اداری موفق به 
کسب عنوان دهک سوم به عنوان باالترین امتیاز 

در میان سازمانهای شرکت کننده شد.

کسب باالترين امتياز جايزه سالمت اداری کشور توسط توزيع برق هرمزگان
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