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مدیرعامل ستاد دیه کشور: 

43درصد کل زندانیان غیرعمد کشور
ورودی امسال هستند
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مدیرعامل سازمان میادین و مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان گفت: بازار گل و گیاه در 
فضایی به مس��احت 80 ه��زار مترمربع در 
باغ تندرستی احداث می ش��ود. به گزارش 
خبرنگار م��ا از اصفهان، اصغر کش��اورز راد 

اظهار کرد: طی چند سال گذشته سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان عالوه بر ایجاد بازارهای روز به منظور عرضه 
و فروش انواع تولیدات کش��اورزی)میوه وتره ب��ار(، فرآورده های لبنی، 
محصوالت پروتئینی و س��ایر نیازهای ضروری م��ردم اقدام به احداث 
ب��ازار گل و گیاه نمود. وی ب��ا بیان اینکه احداث بازار گل و گیاه باعث 
شد تا واسطه های اضافی حذف شوند، افزود: همچنین با ارتباط بدون 
واسطه بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان قیمت ها واقعی تر شد 
در این راس��تا درآمد تولیدکننده برای تقویت، توسعه و ارتقاء کیفیت 
و تولید مجدد هزینه می شود. مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه محصوالت متنوعی 
همچ��ون انواع گل های گلدانی،فصلی، باغچه ای، آپارتمانی، کاکتوس، 
انواع گل های ش��اخه بریده، درختان و درختچه های مثمر و غیر مثمر، 

گل های خشک در بازار گل و گیاه وجود دارد، عنوان کرد:...

رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی آذربایجان 
ش��رقی گفت: خرید تضمینی گندم در این 
استان با رشد 21 درصدی نسبت به مدت 
مشابه س��ال گذشته، به 221 هزار و 402 

تن رس��ید.به گزارش خبرن��گار ما در تبریز، 
کری��م مهری افزود: در س��ال زراعی جاری می��زان پیش بینی خرید 
گن��دم 450 تا 500 هزار ت��ن بوده که این میزان گندم توس��ط دو 
نهاد غله و خدمات بازرگانی و تعاون روستایی از کشاورزان خریداری 
می ش��ود.وی، اظهار کرد: مصرف سرانه گندم این استان در هر سال 
حدود 370 هزار تن بوده که در سال گذشته این مدیریت موفق شد 
373 هزار تن گندم بیش��تر از میزان مورد نی��از مردم را خریداری و 
ذخیره کند و در سال زراعی جاری نیز میزان پیش بینی خرید باالتر 
از سرانه مصرف استان است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان 
شرقی، یادآور شد: نوبت دهی در ثبت خرید و روند واریز مبلغ خرید 
گندم، باعث تاخیر در پرداخت و دریافت بهای گندم خریداری ش��ده 
از کشاورزان تالشگر و زحمتکش می باشد.مهری، این مساله را مهم 

ترین چالش خرید گندم در موفقیت نهادهای دولتی عنوان...

بازار گل و گیاه در فضایی به 
مساحت 80 هزار مترمربع 

احداث می شود

خرید تضمینی گندم در 
آذربایجان شرقی به 221 

هزار و 402 تن رسید 
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مديرعامل ستاد ديه كشور گفت: هم اكنون 9هزار و 953 زندانى جرايم 
ــن افراد از  ــس مى كنند كه 43 درصد اي ــور تحمل حب ــد در كش غيرعم

ابتداى سال جارى روانه زندان شده اند. 
ــداهللا جواليى افزود: از  ــور، سيداس ــتاد ديه كش ــه گزارش س ب
4 هزار و  ــال جارى تعداد  ــن تا ابتداى تير ماه س ــم فروردي پنج
ــور  ــات محكام قضايى وارد زندان هاى كش ــر با حكم قض 296 نف
ــان غيرعمد  ني ــار كل زندا ــدد 43 درصد آم ــه اين ع ــده اند ك ش

است. 
ــرى بدهكاران ديه و  ــد تعداد12 هزار و 700 نف ــه داد: هرچن وى ادام
ــال جارى تا  محكومان مالى جرايم غيركالهبردارى از نيمه خرداد ماه س
به امروز به عدد 9 هزار و953 نفر كاهش يافته است، اما حضور ناخواسته 
همين جمعيت چند هزار نفرى در ندامتگاه هاى كشور يك معضل بزرگ 

ملى است. 
ــد را مرتبط به ورودى هاى  ــى تنها يك درصد محكومان غيرعم جوالي

سال 90 و پيش از آن اعالم كرد و گفت: ابقاى اين مددجويان در حبس 
ــيدگى به فرآيند آزادى آنها بيشتر به دليل تعدد جرايم عمد  و اطاله  رس

و غيرعمد در پرونده اين افراد بازمى گردد. 
ــنامه مدون خود تا پايان  ــتاد ديه طبق اساس وى در ادامه بيان كرد: س
ــچ زندانى ولو  ــان، حق ورود به پرونده هي ــدت حبس كيفرى محبوس م
ــالت اين مجموعه حمايتى تنها معطوف به  بى  بضاعت را ندارد، چراكه رس
ــت كه با دريافت تسهيالت ستاد ديه زمينه  آزادى آبرومندان دربندى اس

استخالص آنها از زندان حتمى است. 
ــدان محكومان  ــور در تفكيك موعد ورود به زن ــتاد ديه كش رئيس س
ــان جرايم  ــد موجودى زنداني ــال حاضر 39 درص ــد گفت: در ح غيرعم
ــود، از  ــددى آنها قريب به 3هزار و800 نفر مى ش ــد ما كه رقم ع غيرعم
ورودى هاى سال گذشته تشكيل داده است و به طور دقيق 17 درصد از 
ــر در زندان ها) موجود را هم ورودى  ــران به خواب (محكومان حاض حاض

سال هاى 91 تا 93 شامل مى شوند. 

مديرعامل ستاد ديه كشور: 

43درصد كل زندانيان غيرعمد 
كشور، ورودى امسال هستند

معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضائيه گفت : شبكه هاى 
ــرعت در كشور ايجاد شده است و بايد اين  ــيار قوى و با س اجتماعى، بس

شبكه ها را به مردم معرفى كرد. 
ــگيرى از  ــاره به اقدامات اين معاونت براى پيش ــر الفت با اش محمد باق
ــيب هاى فضاى مجازى افزود: كميته  پيشگيرى از آسيب هاى فضاى  آس

سايبر در اين معاونت فعاليت دارد. 
ــوع جرم در فضاى  ــگيرى از وق ــاره به اينكه در بحث پيش وى با اش
ــتيم،  ــيار جدى ترى هس ــد فعاليت هاى تخصصى بس ــازى، نيازمن مج

ــرل، رصد و پايش  ــازى و در واقع كنت ــا در فضاى مج ــت : ورود م گف
ــاى حقيقى صورت  ــى اقداماتى كه در فض ــا به راحت ــن گونه فضاه اي
ــگيرانه  ــايد بزرگ ترين علت كندى حركت پيش ــت و ش مى گيرد نيس
ــمت اعظمى از اين فضاها به خارج از  ــت كه قس در اين زمينه اين اس

كشور مرتبط است. 
ــگيرى از وقوع جرم قوه قضائيه تصريح كرد: ما  معاون اجتماعى و پيش
به اين نتيجه رسيديم كه بايد مردم را از نظر فرهنگى و اعتقادى مجاب 
ــتفاده كنند كه سرور آن در داخل  ــبكه ها و سايت هايى اس كنيم تا از ش

كشور وجود دارد. 
وى ادامه داد: شبكه هاى بسيار قوى، داراى اطالعات خوب و با سرعت 
ــده و تالش معاونت اجتماعى قوه قضائيه بر اين است  در كشور ايجاد ش
ــردم معرفى كند تا  ــى را به طرق مختلف به م ــبكه هاى داخل كه اين ش
ــبكه هاى اجتماعى خارجى  ــتفاده از ش انصرافى در اذهان مردم براى اس

ايجاد شود. 
ــبكه هاى  ــمت ش الفت گفت: اگر اين اتفاق بيفتد و رويكرد مردم به س
اجتماعى داخلى باشد، هم جلوى آسيب ها را گرفته و هم از وقوع جرايم 

در اين فضا پيشگيرى كرده ايم. 
ــگيرى از وقوع جرم قوه قضائيه افزود: تا زمانى  معاون اجتماعى و پيش
ــبكه هاى جهانى خارج از دسترس ما فعاليت مى كنند و مردم  كه اين ش
ــمت استفاده از آن رغبت دارند، بحث پيشگيرى در اين فضا موفق  به س
ــى را آماده مى كند تا آنها  ــد بود، اما اين معاونت، افراد و گروه هاي نخواه
ــام دهند و فضاهاى  ــبكه ها انج ــد بارگذارى هاى الزم را در اين ش بتوانن
ــانى آن  ــبكه  ها را نيز از اطالعات خودمان پر مى كنيم تا آسيب رس اين ش

كمتر شود. 

معاون دادستان كل كشور در امور نظارت و بازرسى گفت: در دادستانى 
ــتيم و اين  ــن هس ــور به دنبال تبديل نواقص احتمالى به محاس كل كش
ــراهاى سراسر استان ها و  ــى هاى دوره اى به دادس هدف را با انجام بازرس

همچنين نظارت الكترونيكى قرارهاى صادره محقق مى كنيم. 
ــوراى مديران قضايى  ــه ش ــنا، محمد فيروزى در جلس به گزارش ايس
ــتان اصفهان اظهار كرد: حكما و بزرگان دين و تمام  ــترى كل اس دادگس
ــراى عدالت و برقرارى نظم و امنيت  ــا بر احياى حق مظلوم و اج حوزه ه

عمومى اتفاق نظر داشته و دادستان ها در خط مقدم اين مسئوليت خطير 
ــايش و امنيت حول  ــاره به اينكه «برقرارى نظم، آس قرار دارند. وى با اش
ــود» اظهار كرد: دادستان ها و قضات دادسراها  محور عدالت حاصل مى ش
ــكنان در  ــكنان، متخلفان و قانون ش با حفظ وحدت، قاطعانه با هنجارش
ــراى عدالت خواهند بود.  ــاز اج ــوب قانون برخورد كرده و زمينه س چارچ
ــل به اهل بيت  ــب رضاى خداوند و توس در اين راه با نيت خالص و كس
ــالم بايد گام برداشت و همواره در اجراى وظايف خود را خادم  عليهم الس

ــطح كمى و  ــى ها را ارتقاى س مردم بدانيم.  وى هدف از اين گونه بازرس
ــراها برشمرد و تصريح كرد: در دادستانى كل كشور  كيفى عملكرد دادس
به دنبال تبديل نواقص احتمالى به محاسن هستيم و اين هدف را با انجام 
ــراهاى سراسر استان ها و همچنين نظارت  بازرسى هاى دوره اى به دادس

الكترونيكى قرارهاى صادره محقق   كنيم. 
ــور در امور نظارت و بازرسى تالش در جهت  ــتان كل كش معاون دادس
ــاماندهى  ــر در كاهش جمعيت كيفرى زندان و س ــاذ تصميم و تدبي اتخ

ــوق عامه را از ديگر وظايف  ــن احياى حق اجراى احكام و نظارت بر حس
ــى هيأت  ــاد كرد و نتايج حاصله از بازرس ــتانى ي و برنامه هاى اين دادس
ــوع خوب و مثبت  ــتان اصفهان در مجم ــراهاى اس ــين را از دادس بازرس

ارزيابى كرد و به بيان نقاط ضعف و قوت پرداخت. 
وى همچنين در پايان تصريح كرد: تصميمات قضات در دادسراها بايد 
مستند، مستدل و موجه باشد و دستور دادستان به ضابطان بايد مقيد به 

زمان، مكان و موضوع مشخص باشد. 

معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضائيه: 

شبكه هاى اجتماعى را بايد به مردم معرفى كرد

معاون دادستان در امور نظارت و بازرسى مطرح كرد 

انجام بازرسى هاى دوره اى و نظارت الكترونيكى بر قرارهاى صادره
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اصل عدم قابليت استناد به ايرادها در اسناد تجارى(بخش دوم)
ــى از مباحث  ــد، اين اصل يك ــاره ش همان طور كه اش
ــت.  ــوق خصوصى، به ويژه حقوق تجارت اس پيچيده حق
ــاره اى ندارد و رويه  قانون تجارت ايران صراحتا به آن اش
ــكوت قانون گذار به ايفاى وظيفه  قضايى در مواجهه با س
ــدور آراى متناقض در عمل   ــه با ص ــت، بلك نپرداخته اس
ــناد تجارى را در اقتصاد  زمينه كاربرد صحيح و مفيد اس
ــر، «دكترين»  ــوى ديگ ــت. از س ــور از ميان برده اس كش
ــا به نظر  ــى نيافته، ام ــه قضاي ــرى روي ــى در راهب توفيق
مى رسد كه نحوه تبيين موضوع و انتخاب مبنايى صحيح 
ــت؛  ــق موضوع مطالعه كم اهميت تر نيس ــناخت دقي از ش
ــه اين هدف، مطالبى به صورت خالصه  بنابراين با توجه ب
ــرايط، قلمرو و استثنائات اصل  در زمينه مفهوم، مبنا، ش

عدم استناد به ايرادات در اسناد تجارى بيان مى شود. 
ــوءنيت» را  ــده با س ــرودى «دارن ــرى لنگ ــر جعف دكت

به صورت زير تبيين مى كند: 
ــل در حين  ــود كه حام ــوءنيت موقعى محقق مى ش س
به دست آوردن برات به زيان محال عليه اقدام كرده باشد؛ 
يعنى بداند كه در صورت الزام محال عليه به قبول برات او 

را ملزم به ايفاى ناروا خواهد كرد. 
آراى ذيل در تاييد اين تفسير است: 

ــوب شده و پس  ــناد تجارى محس الف)... چك جزو اس
ــود، مخصوصا انتقال  ــأ خود منفك مى ش از صدور از منش
ــخاص ثالثى كه داراى حسن نيت باشند، موجب  آن به اش
ــخص ثالث  ــبت به ش ــتناد بودن ايرادات نس غيرقابل اس
مى شود و در مانحن فيه استناد به ايراد امانى بودن چك، 
ــد، نسبت به  ــبت به گيرنده اولى قانونى باش حتى اگر نس
ــخص ثالث غيرقانونى است؛ زيرا شخص ثالث اصوال با  ش
ــن نيت چك را به انتقال گرفته و خواهان اين پرونده  حس
ــوءنيت خوانده در انتقال  ــى كه خالى از س نيز هيچ دليل

گرفتن چك باشد، ارائه نداده است. 
ــاده (2)قانون صدور چك بالمحل،  ب). . . به موجب م
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  ــت و الزم نيس ــاده (6) قانون مذكور، جرم اس م
ــد؛ زيرا چك  ــده باش ــليم ش در مقابل بدهى صادر و تس
ــخاص  ــت كه در بازار بين اش ــناد تجارى اس از جمله اس
ــدگان آن... از انگيزه  ــود. بدون اينكه دارن رد و بدل مى ش
ــته باشند و به همين علت است كه  صدور آن اطالع داش
قانون گذار، صرفا 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 10ميليونى را به يك ميليون  س

خريده است. 
استثنائات اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در 

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 
ــواد   (223) و (226) ق.ت.ا.(32)،  ــه به م ــد، با توج باش
ــورد آن جارى  ــارى در م ــوط به بروات تج ــررات مرب مق
ــر امضاكننده اى مى تواند  ــد؛ در اين صورت، ه نخواهد ش
ــن نيت  ــن نيت يا حتى بدون حس در مقابل دارنده با حس
ــى  ــند، مقررات ظهرنويس ــد يا اگر در انتقال س ايراد كن
ــئوليتى متوجه ظهرنويس نخواهد بود؛  رعايت نشود، مس
ــازات مربوط از  ــتفاده از تضمينات قانونى و امتي ــرا اس زي
سوى ذى نفع، موكول به تنظيم و انتقال صحيح اين اسناد 
ــت، همچنان كه اگر دارنده، تكاليف مربوط به مرحله  اس
ــند؛ مانند واخواست و اقامه دعوا در مهلت هاى  اجراى س
مقرر قانونى را انجام ندهد، حق مراجعه به ظهرنويسان و 
ــت مى دهد و امضاكنندگان مذكور  ضامنان آنها را از دس

مى توانند در مقابل دارنده، اعالم 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 
ــروع) حتى در مقابل دارنده با حسن نيت نيز  (جهت نامش
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
ــت (مثال به اجبار سفته اى  يا اگر فاقد قصد و رضا بوده اس
را صادر، ظهرنويسى يا ضمانت كرده است) يا علت انجام 
ــروع و قانونى نبوده است (مثال در مقام  دادن معامله، مش
ــه اى ممنوع، به  ــار يا معامل ــت دين مربوط به قم پرداخ
صدور و معامله سند اقدام كرده است)، مى تواند در مقابل 

دارنده، طرح ايراد كند. 
ــند، مورد معامله  ــد، اگر س البته همان گونه كه گفته ش
ــد، براساس اصل  قرار گرفته و واجد امضاهاى متعدد باش
ــتقالل امضاها و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امضاهاى  اس
ــد و صاحبان آن در مقابل  ــئوليت ايجاد مى كن معتبر مس
دارنده بدون سوءنيت، مسئول پرداخت بوده و نمى توانند 
ــند يا امضاى غير معتبر استناد كنند. بديهى  به بطالن س
است اشخاصى كه امضاى آنها جعل شده باشد، مى توانند 

در مقابل دارنده، ايراد كنند. 
در مورد تزوير و الحاق خالف واقع در متن سند نيز هر 
ــت، مسئوليت  امضاكننده درحدود آنچه رضايت داده اس
ــند  ــن، تغييراتى كه بعدها در س ــت؛ بنابراي ــد داش خواه
ــود، به امضاكننده قبلى ارتباط پيدا نمى كند،  ايجاد مى ش
ــرط اختيارى در برات  همچنين هرگاه صادركننده يك ش
ــد كه در اين صورت، مسئوليت او در حدود  گذاشته باش
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
ــد در مقابل دارنده  ــا وجود قبول برات مى توان برات گير ب
ــى از  ــرايط قانونى به تهاتر دين ناش و در صورت وجود ش
ــود و از پرداخت  ــل ش برات و طلب خود از دارنده متوس

خوددارى كند. 
ــاير  ــوط به تبديل تعهد و س ــد ايرادات مرب ــوال باي اص
ــقوط تعهد مذكور در قانون مدنى كه از سوى  اسباب س
ــوده و پذيرفته  ــتماع ب ــود، قابل اس متعهد مطرح مى ش
ــدون محل، از  ــت حالتى كه برات ب ــود. همچنين اس ش
سوى برات گير قبول شده و صادركننده پس از پرداخت 
ــود، در اين  وجه آن به دارنده، مجددا دارنده برات مى ش
صورت، عدم وجود محل نزد برات گير مى تواند رد مقابل 
صادركننده مطرح شود و نمى توان به صرف قبولى برات 
ــوى برات گير، صادركننده را محق به مطالبه طلب  از س
ــى از برات كرد. البته اگر غير  از صادركننده، شخص  ناش
ــر در مقابل  ــراد برات گي ــد، اي ــند باش ديگرى دارنده س
ــن نيت وى به اعتبار اصل  ــرط داشتن حس دارنده، به ش
ــتقالل امضاها و عدم قبول ايراد امضاكننده به روابط  اس
ــت و بايد مبلغ را  ــخصى خود با براتكش پذيرفته نيس ش

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
ــت كه حين انتقال  ــد. دارنده اى داراى حسن نيت اس باش
ــخصى ميان متعهدين  ــه او از چگونگى روابط ش ــند، ب س
ــند و مالكيت آن لطمه وارد مى سازد،  آن كه به اعتبار س
ــد. بنابراين، در صورت آگاهى از عدم  آگاهى نداشته باش
ــدگان مانند  ــى واقعى ميان امضاكنن ــود رابطه حقوق وج
ــوان صادركننده برات  ــخصى به عن موردى كه امضاى ش
ــد، دارنده  ــده و برات گير اعالم قبولى كرده باش ــل ش جع
نمى تواند از برات گير مطالبه وجه كند، زيرا احراز سوءنيت 
ــدن غير عادالنه» و به زيان برات گير،  وى مبنى بر «دارا ش
ــد عليه او طرح  ــد و برات گير مى توان قوى به نظر مى رس

ايراد كند. 
ــت در مواردى كه رابطه حقوقى به موجب  همچنين اس
ــود آمده و ايراد  ــند تجارى ميان امضاكنندگان به وج س
ــار امضاها در  ــتقالل و اعتب ــد هم به دليل اصل اس متعه
ــن نيت پذيرفته نيست، اما در مقابل  مقابل دارنده با حس
ــوءنيت) و آگاه از رابطه  ــا س ــن نيت (ب دارنده بدون حس
حقوقى ميان امضاكنندگان، ايراد پذيرفته مى شود؛ مانند 
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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سازمان  رئیس   - فالح  اسد  تبریز- 
گفت:  شرقی  آذربایجان  کشاورزی  جهاد 
خرید تضمینی گندم در این استان با رشد 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  21 درصدی 
رسید. تن   402 و  هزار   221 به  گذشته، 

کریم  تبریز،  در  ما  خبرنگار  گزارش  به 
میزان  جاری  زراعی  سال  در  افزود:  مهری 
تا 500 هزار  پیش بینی خرید گندم 450 
تن بوده که این میزان گندم توسط دو نهاد 
غله و خدمات بازرگانی و تعاون روستایی از 
کشاورزان خریداری می شود. وی، اظهار کرد: 
مصرف سرانه گندم این استان در هر سال 
حدود 370 هزار تن بوده که در سال گذشته 
این مدیریت موفق شد 373 هزار تن گندم 
بیشتر از میزان مورد نیاز مردم را خریداری 
نیز  و ذخیره کند و در سال زراعی جاری 
میزان پیش بینی خرید باالتر از سرانه مصرف 

استان است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
آذربایجان شرقی، یادآور شد: نوبت دهی در 
ثبت خرید و روند واریز مبلغ خرید گندم، 
بهای  دریافت  و  پرداخت  در  تاخیر  باعث 
از کشاورزان تالشگر  گندم خریداری شده 
و زحمتکش می باشد. مهری، این مساله را 
موفقیت  در  گندم  خرید  چالش  مهم ترین 
با  داد:  ادامه  و  عنوان کرد  دولتی  نهادهای 
جداسازی اعتبارهای هر استان در این زمینه 
موجب سرعت بخشی در پرداخت پول گندم 
و  طراحی  از  وی،  شد.  خواهد  کشاورزان 
شهرستان  الگوی کشت 21  کتاب  تدوین 
به  کتاب ها  این  گفت:  و  داد  خبر  استان 
منظور ارائه راهکاری علمی و عملی کاشت، 
داشت و برداشت به عنوان نقشه راه عملیات 
برداران استان تدوین  بهره  برای  کشاورزی 

شده است.

اخبار اخبار

اتصال خط انتقال آب چاه های فلمن سنگر 
به خط انتقال آب شرق گیالن

رشت- خبرنگار فرصت امروز- معاون مهندسی و توسعه 
آبفای گیالن از اتصال خط انتقال آب چاه های فلمن سنگر به 
خط انتقال آب شرق گیالن خبر داد. هادی نیزه باز معاون 
مهندسی و توسعه آبفای گیالن با اشاره به کمبود فشار آب 
مناطق شرق استان اظهار داشت: به منظور تأمین فشار آب 
مناطق شرق استان و افزایش میزان آب این مناطق، نسبت به 
اتصال خط انتقال آب چاه های فلمن سنگر به خط انتقال آب 
شرق گیالن اقدام گردید. وی با بیان اهمیت موضوع و لزوم 
برخورداری شهروندان از میزان آب مورد نیاز تصریح کرد: به 
منظور جلوگیری از قطعی آب حین اجرای عملیات اتصال خط 
انتقال کلیه شهرهای برخوردار از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن 
قبل از اجرای عملیات تمامی چا ه ها و منابع آب ذخیره خود را 

وارد مدار بهره برداری نمودند. 

آغاز اجرای برنامه های"ایستگاه دوستی با 
آب" در بوستان های شهر اراک

و  عمومی  روابط  مدیر  امروز-  فرصت  خبرنگار   - اراک 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی از اجرای 
طرح ایستگاه دوستی با آب در بوستان های شهر های استان 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزی زهرا طراوتی فکور مدیر دفتر روابط عمومی شرکت با 
اعالم این خبر افزوده: طرح برپایي ایستگاه هاي» دوستي با 
آب« با هدف فرهنگ سازي مصرف بهینه، ارائه راهکارها و 
الگوهاي مصرف درست آب و راه های جلوگیری از هدر رفت 
آب در راستاي مدیریت و کاهش مصرف آب برنامه ریزي و 
در سراسر تابستان در شهرهاي استان مرکزي اجرا مي شود. 
وی ضمن اشاره به اینکه تا کنون 2 برنامه استگاه دوستي با 
آب در پارك هاي امیر کبیر و آزادگان شهر اراك برگزار شده 
اضافه کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته برنامه ایستگاه 
دوستي با آب در 12 پارك شهر اراك و 14 پارك درسایر 
نمایش  اجراي  از  طراوتی  می گردد.  برگزار  استان  شهرهای 
خیاباني، مسابقه نقاشي کودکان و مسابقه بزرگساالن،به عنوان 
برنامه هاي اجرایي در ایستگاه هاي دوستي با آب نام برده و 
افزود: همچنین در حاشیه اجرای این برنامه در بوستان های 
شهری استان، ایستگاه هایی نیز برای پاسخگویی به سواالت 
مشترکین درباره روش های صحیح مصرف، کیفیت آب و سایر 

مسائل مرتبط با آب آماده ارائه پاسخ مستقر مي باشد.
مدیر بازارروز شهرداری یاسوج: 

۱20غرفه بازار روز یاسوج دراختیار زنان 
سرپرست خانوار قرار گرفت

یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- مدیر بازارروز شهرداری 
یاسوج گفت: زنان سرپرست خانوار در 120 غرفه از غرفه های 
بازار روز یاسوج مشغول به کار می شوند. یونس موسی پور در 
حاشیه بازدید اعضای کارگروه خدمات شهری شهرداری یاسوج 
به خبرنگاران گفت: زنان سرپرست خانوار از سوی نهادهای 
حمایتی استان همچون بهزیستی کمیته امداد و فرمانداری 
به شهرداری  این غرفه ها  فعالیت در  و  برای دریافت غرفه 
معرفی شده اند. وی با بیان اینکه این طرح در راستای حمایت 
ارتقای  داشت:  اظهار  می شود،  انجام  محروم  خانواده های  از 
شاخص های معیشتی و حفظ بنیان خانواده از اهداف این طرح 
است. موسی پور تصریح کرد: در این غرفه ها زنان سرپرست 
خانوار محصوالت تولیدی خود همچون صنایع دستی را به 
این غرفه ها همچنین  افزود: در  ارائه می دهند. وی  مردم 

پوشاك، میوه و تره بار نیز به متقاضیان ارائه می شود.
 

4 انتصاب در شرکت برق منطقه ای 
خوزستان  

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- توسط مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان، روسای اداره نظارت و ایمنی در 
نواحی جنوب شرق، مارون، جنوب و رئیس اداره بهره برداری 
ایستگاه برق نورد در ناحیه غرب اهوازمنصوب شدند. محمود 
دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در 
احکامی جداگانه الهام اعتماد را به عنوان رئیس اداره نظارت 
رئیس  لطفی  پناه  عزت  مهدی  جنوبشرق،  ناحیه  ایمنی  و 
اداره نظارت و ایمنی ناحیه مارون، عصام رابعی رئیس اداره 
نظارت و ایمنی ناحیه جنوب و رضا سبزه علی پور را به سمت 
رئیس اداره بهره برداری ایستگاه برق نورد در ناحیه غرب اهواز 
تعیین کرد. دشت بزرگ در احکام این افراد آورده است: امید 
است با استعانت از خداوند متعال و رعایت تقوای الهی، ضمن 
برنامه ریزی دقیق و بهره گیری از توان کارشناسان آن واحد 
نظام  به  راستای خدمت  انجام وظایف محوله در  به  نسبت 

مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و موید باشید.

مدیر امور آب و فاضالب منطقه رامیان: 
از شست وشوی 2۱ کیلومتر از شبکه های 

توزیع و خط انتقال آب شرب خبر داد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز- مدیر امور آب و فاضالب 
منطقه رامیان گفت در سه ماهه اول سال جاری 21 کیلومتر از 
شبکه هاي توزیع و خطوط انتقال شست وشو و گندزدایی شده 
استان  روابط عمومی شرکت آب وفاضالب  است.به گزارش 
گلستان مهندس رضا واحدی در گفتگو با پایگاه خبري شرکت 
خراب  کنتور  فقره  همکاران 275  مجموعه  تالش  با  گفت 
مشترکین در سه ماهه اول سال جاری تعویض شده است.وی 
خاطر نشان کرد در این مدت 140 متر از شبکه هاي آب شرب 
شهرهاي رامیان،دلند،خان ببین توسعه یافته است.وي تعویض 
275 فقره کنتور خراب مشترکین، واگذاري و فروش 52 فقره 
انشعاب آب،نصب 54 فقره انشعاب جدید، اصالح و تعویض 6 
فقره انشعابات فرسوده و رفع اتفاقات 147 فقره ازشبکه هاي 
توزیع،خطوط انتقال و انشعابات، جابه جایی 9 فقره کنتور و 
مرئی سازی 4 دستگاه شیرآالت شبکه را از مهمترین اقدامات 
رامیان  منطقه  فاضالب  و  آب  امور  بر شمرد.مدیر  امور  این 
انجام 1512 مورد آزمون کلرسنجی،نصب یک دستگاه کنتور 
مغناطیسی مخزن جنگل 500 چشمه،فشارسنجی موردی و 
مستمر در شبکه آبرسانی و خدمات مستمر به مشترکان در 
خصوص تقسیط، اصالح قبوض را از دیگر فعالیت های امور آب 

و فاضالب رامیان بیان نمود.

رزمندگان و ایثارگران جهادکشاورزی 
استان مرکزی سهامدار می شوند

اراک - خبرنگار فرصت امروز- معاون توسعه مدیریت و 
منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از واگذاری 
سهام شرکت های وابسته به موسسات جهاد نصر، جهاد توسعه 
نیروهای  و  ایثارگران جهاد کشاورزی  به  تحقیقات  و جهاد 

مردمی اعزامی از طرف جهاد سازندگی خبر داد.
صفری هدف از این واگذاری را تجلیل و توانمندسازی این 
قشر عنوان کرد و در خصوص چگونگی واگذاری گفت: کلیه 
رزمندگان اعزامی از طریق جهاد سازندگی به مناطق عملیاتی، 
خانواده شهدای سازندگی و ایثارگران جهاد کشاورزی واجد 

شرایط واگذاری سهام هستند.
وی از کلیه واجدین شرایط دعوت کرد تا به منظور ثبت نام 
و طی تشریفات واگذاری سهام در مرکز استان به اداره امور 
به  شهرستان ها  در  و  کشاورزی  جهاد  سازمان  ایثارگران 

مدیریت های جهاد کشاورزی مراجعه کنند.
وی با اشاره به نقش بی بدیل جهاد سازندگی در پیروزی دفاع 
مقدس گفت: بواسطه جانفشانی های فراوان این افراد عنوان 
جهادگران  به  راحل  امام  طرف  از  بی سنگر«  »سنگرسازان 

سازندگی اعطا شده است.
وی خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی استان مرکزی در راستای 
تحکیم پایه های انقالب اسالمی 75 شهید، 171 جانباز و 15 
آزاده تقدیم انقالب کرده و بیش از 6 هزار نفر از جوانان کشور 
جهت دفاع از کیان میهن اسالمی از طریق جهاد سازندگی به 

جبهه های حق علیه باطل اعزام شده  اند.

20طرح پیشنهادی حوزه راهسازی برای 
سفر هیات دولت به کهگیلویه وبویراحمد

خبرنگار  یاسوج- 
مدیرکل  امروز-  فرصت 
کهگیلویه  وشهرسازی  راه 
پیشنهاد  از  وبویراحمد 
در  عمرانی  مهم  طرح   20
سفر  در  راهسازی  حوزه 
اعضای  و  رئیس جمهوری 
هیات دولت به این استان خبر داد. حسن فدایی افزود: تمامی 
مشخصات فنی و اجرایی اعم از طول محور، پیشرفت فیزیکی، 
اعتبار هزینه شده و میزان اعتبار مورد نیاز این تعداد طرح 
آماده و به حوزه عمرانی استانداری و نهاد ریاست جمهوری 
نیز ارائه شده اند. وی پروژه چهارخطه یاسوج - سمیرم به طول 
40 کیلومتر و با میانگین پیشرفت فیزیکی حدود 45 درصد را 
یکی از مهمترین این طرح ها اعالم کرد. فدایی با بیان اینکه 
تاکنون حدود 180 میلیارد ریال در این محور هزینه شده است، 
اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و بهره برداری آن را نیز افزون بر 
450 میلیارد ریال ذکر کرد. وی پروژه چهارخطه یاسوج - شیراز 
به طول 37 کیلومتر و با میانگین پیشرفت فیزیکی 82درصدی 
راهسازی  در حوزه  پیشنهادی  عمرانی  دیگر طرح های  از  را 
دانست و گفت: میزان اعتبار هزینه شده و مورد نیاز برای این 
طرح به ترتیب 100 و 70 میلیارد ریال است. فدایی پروژه 
چهار خطه یاسوج - بابامیدان به طول 15 کیلومتر و پیشرفت 
فیزیکی 85درصد را دیگر پروژه مهم پیشنهادی برای سفر 
هیات دولت به این استان اعالم کرد و افزود: میزان اعتبار مورد 
نیاز برای این طرح افزون بر 100 میلیارد ریال است. وی محور 
ارتباطی دوگنبدان- بهبهان به طول 37 کیلومتر و با پیشرفت 
فیزیکی باالی 20 درصد را از دیگر طرح های عمرانی پیشنهادی 
برای سفر ریاست جمهوری به استان درحوزه راه دانست و 
گفت: میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه افزون بر 
100 میلیارد ریال است. مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه 
وبویراحمد محور چرام- دوگنبدان- باباکالن-گناوه، دهدشت – 
چرام و محور دهدشت – طولیان را از دیگر طرح های مهم 
به هیات دولت ذکر کرد. وی  و پیشنهادی  راهسازی  حوزه 
میزان اعتبار مورد نیاز برای این طرح ها را به ترتیب 34، 60 و 
35 میلیارد ریال اعالم کرد. فدایی افزود: محور لیکک -بهبهان 
به طول 13 کیلومتر، ورودی شهرستان چرام از سمت باشت 
به طول 6کیلومتر و ورودی شهر سی سخت از سمت یاسوج 
به طول 7 کیلومتر نیز از دیگر طرح های مهم و پیشنهادی در 
این حوزه است. مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه وبویراحمد 
گفت: میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح ها به ترتیب 
60، 110 و 85 میلیارد ریال است. وی پروژه ملی 'پاتاوه - 
دهدشت' به طول 136 کیلومتر را یکی از مهمترین طرح های 
حوزه راهسازی استان و از جمله طرح های پیشنهادی به هیات 
دولت دانست. فدایی تصریح کرد: این محور دارای چهار فاز 
است که قطعات)فازهای( یک و سه این طرح به ترتیب 28 
و 20 کیلومتر و فازهای دو و چهار نیز به ترتیب 28 و 63 
کیلومتر است و هم اکنون این پروژه 67درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد. مدیرکل راه وشهرسازی کهگیلویه و بویراحمد میزان اعتبار 
مورد نیاز برای تکمیل چهار فاز این جاده ارتباطی را افزون بر 
سه هزار و 652 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: حدود 2 هزار و 
800 میلیارد ریال از این میزان مربوط به قطعه اول این پروژه 
است. وی بیان کرد: جاده ملی 'پاتاوه – دهدشت' دارای 12 
دهنه تونل به طول حدود هشت کیلومتر است که پنج دهنه به 
طول دو ونیم کیلومتر آن در فاز دوم این پروژه و از حد فاصل 

سرچنار تا لوداب شهرستان بویراحمد است. 

بازدید معاون عمرانی روستایی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی کشوراز فعالیت های 

عمرانی آذربایجان غربی
ارومیه- خبرنگار فرصت 
شاملو-  مهندس  امروز- 
روستایی  عمران  معاون 
انقالب  مسکن  بنیاد 
اسالمی، در جریان بازدید از 
روند تهیه واجرای طرح های 
عمرانی به ویژه اجرای طرح 
هادی و آسفالت معابر روستایی با استفاده از طرح قیر رایگان 
و  الدین  مالشهاب  آباد،  سلیمان  گل  باروق،  روستاهای  در 
شیبلوی علیا از توابع شهرستان میاندوآب، با ارزیابی مطلوب 
از تهیه و اجرای چنین طرح های، اظهارداشت: بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی همواره در تالش بوده، با تهیه و اجرای طرح 
هادی با هدف توسعه اصولی روستاها، سند دار نمودن اماکن 
روستاها باهدف رسمیت بخشیدن به امالك و مقاوم سازی 
خانه ها، روستاییان زحمتکش را از امکانات رفاهی و بهداشتی 
بهره مند نماید. دکتر محبی نیا- نماینده مردم شهرستانهای 
میاندوآب، شاهیندژ و تکاب در مجلس شورای اسالمی، در 
این بازدیدها ضمن اظهار خشنودی از خدمات ارزنده این نهاد 
مردمی که یادگار امام راحل است، از زحمات تمامی کارکنان 
تالشگر بنیاد مسکن قدردانی نموده و ادامه این روند را بیش 
از پیش خواستار شدند و جهت هرگونه همکاری نیز اعالم 
آمادگی نمودند. مهندس ایوب عزیزی- مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان، با ارائه گزارشی در خصوص فعالیت های 
متعدد که با کمترین اعتبار و با کیفیت مطلوب و در زمان 
کم به بهره برداری می رسند، افزود: جهت تحول چشمگیرتر 
در آبادانی، ساماندهی و رونق روستاها که بخش اصلی تولیدات 
پیش  از  بیش  همکاری  می باشند،  و...  کشاورزی  و  دامی 
مسئولین، به ویژه نمایندگان محترم در مجلس شورای اسالمی 
را می طلبد تا این روند با شتاب بیشتر و گسترده ترانجام گیرد.

ویژه کارشناسان و هرسکاران؛
کارگاه آموزشی انواع هرس فضای سبز 

بندرعباس برگزار شد
خبرنگار  بندرعباس- 
فرصت امروز- مدیرعامل 
فضای  و  پارك ها  سازمان 
بندرعباس  شهرداری  سبز 
از برگزاری کارگاه آموزشی 
درختچه  و  درخت  هرس 
گلدار  و  زینتی  گیاهان  و 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
کرد:  اظهار  مطلب  این  اعالم  با  خادم  مصطفی  بندرعباس، 
به منظور ایجاد وحدت رویه در مناطق سهگانه، کارگاه های 
آموزشی در خصوص انواع هرس درخت و درختچه و گیاهان 
زینتی و گلدار برای کارشناسان و هرسکاران در فضای سبز 
برگزار شد. وی با اشاره به اینکه در این کارگاه به مسائل فنی 
و اجرایی و احتمال بروز خطرات جانی و مالی و ایمنی کار نیز 
پرداخته شده است، افزود: در کارگاه های مذکور نحوه هرس 
تمامی درختان موجود در معابر از قبیل چریش، کنار، آکاسیا، 
لور، گل کاغذی و... آموزش داده شد. مصطفی خادم ادامه داد: 
هرس درختان در آستانه فصل سرما باید طبق دستورالعمل 
انجام شود که در این کارگاه ها ضمن ارائه نکاتی در زمینه 
هرس کامل درختان، نحوه هرس درختان کهنسال و خطرزا 
دبیر کمیته هرس و  قاسمی،  راحیل  آموزش داده شد.  نیز 
ساماندهی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بندرعباس 
نیز در این ارتباط بیان کرد: کالس آموزشی به صورت تئوری 
و عملی، با موضوع آگاهی از زمان مناسب هرس و شناخت 
شاخه های نیازمند هرس در درختان، چگونگی برش شاخه ها 
در زمان هرس جهت حفظ درخت، شناسایی درختچه های 
مختلف باتوجه به نوع بهر ه وری، هرس رونده ها و هویت آنها 
برای دیوارسبز، هرس پرچین ها و چگونگی حفظ سبزینگی 
آنها بعد از گذشت چندسال از کاشت آنها و حذف شاخه های 
خشبی شده برگزار شد.این مسئول عنوان کرد: در هر یک از 
این دوره ها بیش از 30 نفر کارشناسان و هرسکاران فضای سبز 
حضور داشتند و آموزش هرس به صورت عملی برای انواع 

درختان ارائه شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی: 

خرید تضمینی گندم در آذربایجان شرقی به 221 هزار و 402 تن رسید 

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل سازمان میادین و 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: بازار گل و گیاه در فضایی به 
مساحت 80 هزار مترمربع در باغ تندرستی احداث می شود. به گزارش 
خبرنگار ما از اصفهان، اصغر کشاورز راد اظهار کرد: طی چند سال 
گذشته سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
عالوه بر ایجاد بازارهای روز به منظور عرضه و فروش انواع تولیدات 
کشاورزی)میوه وتره بار(، فرآورده های لبنی، محصوالت پروتئینی و 
سایر نیازهای ضروری مردم اقدام به احداث بازار گل و گیاه نمود. وی با 
بیان اینکه احداث بازار گل و گیاه باعث شد تا واسطه های اضافی حذف 
شوند، افزود: همچنین با ارتباط بدون واسطه بین تولید کنندگان و 
مصرف کنندگان قیمت ها واقعی تر شد در این راستا درآمد تولیدکننده 
برای تقویت، توسعه و ارتقای کیفیت و تولید مجدد هزینه می شود. 
مشاغل شهری شهرداری  ساماندهی  و  میادین  سازمان  مدیرعامل 
اصفهان با اشاره به اینکه محصوالت متنوعی همچون انواع گل های 
گلدانی،فصلی، باغچه ای، آپارتمانی، کاکتوس، انواع گل های شاخه 
بریده، درختان و درختچه های مثمر و غیر مثمر، گل های خشک در 
بازار گل و گیاه وجود دارد، عنوان کرد: همچنین محصوالت دیگری 
نیز شامل کود، سم، بذر، ادوات باغبانی، ابزار آالت تزئین، انواع گلدان، 
خاك برگ و... با باالترین کیفیت در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد. 

کشاورز راد ادامه داد: حضور مستقیم تولید کننده در بازار فروش سبب 
شده تا تولید کنندگان نسبت به نیاز بازار به عرضه و تقاضای محصول 
اطالعات صحیحی در اختیار داشته باشند و با آگاهی کامل نسبت 
به تولید برنامه ریزی کنند. وی تاکید کرد: اکنون بازار گل و گیاه 
اصفهان بخش قابل توجهی از نیاز بازار گل استان های جنوبی کشور را 
تامین می کند. مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان ادامه داد: با ایجاد مجموعه ماهیان زینتی به عنوان 
اولین مجموعه رسمی در کشور با حمایت از بهره برداران توانمند در 
عرصه تولید و پرورش انواع ماهیان آب شیرین و آب شور بازار گل و 
گیاه توانسته نقش چشمگیری در جلوگیری از سوء استفاده واسطه ها 
ایفا کند. کشاورز راد با تاکید بر اینکه سازمان برای ساماندهی مشاغل 
خانگی و حمایت از زنان سرپرست خانوار با ایجاد بازار مشاغل خانگی 
توانسته است زمینه اشتغال حداقل یکصدنفر از تولید کنندگان مشاغل 
خانگی را ایجاد کند، تصریح کرد: دراین مجموعه محصوالتي همچون 
مینیاتور، تذهیب، گل هاي مصنوعي، انواع چرم، تابلوهاي نقاشي، انواع 
سفره هاي هفت سین، نقاشي روي پارچه، انواع بافت و... به شهروندان 
ارائه مي شود. وی با اشاره به احداث بازار گل و گیاه در شرق اصفهان 
اظهار کرد: بازار کنونی به دلیل کمبود فضا برای گسترش ارائه خدمات، 
باعث ایجاد ترافیک در خیابان همدانیان و همچنین آزار برخی از 

مجاوران و همسایگان شده بود در همین راستا احداث بازار گل و گیاه 
در شرق اصفهان در دستور کار قرار گرفت. مدیرعامل سازمان میادین 
و ساماندهی مشاغل شهری گفت: بازار گل و گیاه در شرق اصفهان 
در بلوار ارغوانیه ابتدای بلوار رضوان مجموعه باغ تندرستی با مساحت 
80 هزار مترمربع احداث می شود. کشاورز راد با اشاره به اینکه این پروژه 
در 3 فاز احداث می شود، گفت: فاز اول شامل سالن گل های سرشاخه 
و قسمتی از سالن گیاهان آپارتمانی و محوطه سازی ها، فاز دوم شامل 
سالن کاکتوس، باغ و باغچه و ابزار آالت گل و کود و ساختمان اداری 
است، همچنین در فاز سوم سالن پرندگان و ماهی های زینتی و سالن 

گیاهان دارویی احداث می شود.

مدیرعامل سازمان میادین و مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

بازار گل و گیاه در فضایی به مساحت 80 هزار مترمربع احداث می شود

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
استان گلستان از پیشرفت 90درصدی طرح آب شیرین کن شهرهای 
بندر ترکمن و گمیشان با استفاده از آب های غیرمتعارف شور و لب 
شور منطقه خبر داد و گفت: این طرح با 304 میلیارد ریال در حال 
استان  وفاضالب  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  است.به  اجرا 
گلستان محمد هادی رحمتی افزود: در صورت فراهم بودن شرایط 
این طرح سالجاری به بهره برداری می رسد.وی افزود: با به نتیجه 
رسیدن این سرمایه گذاری عظیم و راه اندازی تاسیسات آب شیرین 
کن، بخشی از مشکالت تامین آب شهرستان های ترکمن و گمیشان 
مرتفع خواهد شد.وی تصریح کرد: طرح ایجاد تاسیسات آب شیرین 
کن بندرترکمن و گمیشان با استفاده از آب های لب شور به روش 
با BOO با مشارکت شرکت رعد آب جنوب در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان ادامه داد: تاسیسات 

کلی مجتمع شامل سه بخش تاسیسات آبگیری، پیش تصفیه و نمک 
زدایی و انتقال آب شرب می باشد.به گفته وی تاکنون کار حفر 5 
چاه در قالب این طرح به پایان رسیده و دو چاه نیز آماده حفر است.
وی با یادآوری این که طرح ایجاد تاسیسات آب شیرین کن گمیشان 
و بندرترکمن شامل تامین مالی، طراحی، تهیه و خرید، اجرا، نصب 
و راه اندازی، بهره برداری، نگهداری و مالکیت )BOO( به مدت 
15 سال می باشد، گفت: بهره برداری از تاسیسات آب شیرین کن 
7500مترمکعب آب به منابع آبی گمیشان و بندرترکمن اضافه می 
کند.مهندس رحمتی خاطرنشان کرد استان گلستان در سال های 
اخیر به دلیل کاهش نزوالت جوی با بحران کمبود آب و خشکسالی 
مواجه شده است که رفع این مشکل نیازمند مصرف بهینه در بخش 
کشاورزی و خانگی و نیز یافتن راهکارهایی برای تامین منابع آبی 
از جمله راه اندازی تاسیسات آب شیرین کن می باشد.مدیرعامل 

شرکت آبفا گلستان با اشاره به این که در استان ظرفیت آبی موجود 
نصف میزان مورد نیاز هم نیست و پیش بینی و تدابیر الزم برای آینده 
ضرورت دارد، گفته بود که با ورود سرمایه گذار بخش خصوصی به 
استان در آینده نزدیک مناقصه تاسیسات آب شیرین کن شهرهای 

بندرگز و نوکنده نیز برگزار می شود.

بوشهر-خبرنگار فرصت امروز-مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان بوشهر در نشست مسئوالن آموزش فنی و حرفه ای با رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: 340 هزار نفر – ساعت 
از این آموزش ها از محل اعتبارات فنی و حرفه ای و 254 هزار 
با مشارکت دستگاه های اجرایی همکار  نفر – ساعت دیگر تعهد 
ارایه خواهد شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای استان بوشهر، عبدالرسول کازرونی با اشاره به اینکه در 
راستای توسعه آموزش های مهارتی در سال جاری برنامه ریزی های 
مختلفی انجام شده است اظهار داشت: در جهت توسعه آموزش های 
مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و شرگت ملی گاز تفاهم 
نامه همکاری امضاء کرده اند و در استان بوشهر نیز این اداره کل با 

پیگری مستمر در راستای توسعه آموزش های مهارتی در این حوزه 
می باشد. وی با بیان اینکه در راستای توسعه آموزش ها اقدام به تجهیز 

و نوسازی کارگاه های آموزشی در سطح استان شده است افزود: یکی 
از رموز موفقیت کشورهای توسعه یافته دنیا استفاده از آموزش بویژه 
آموزش های فنی و حرفه ای در راستای توسعه اجتماعی اقتصادی و 
فرهنگی جامعه است. کازرونی توسعه آموزش های مهارتی را در سطح 
استان باعث شکوفایی اقتصادی استان دانست و گفت: گسترش و 
ارتقای کیفی آموزش های فنی و حرفه ای مطابق با نیاز صنعت نفت 
و گاز مستقر در استان بوشهر پیش می رود. مدیر کل آموزش فنی و 
حرفه ای بوشهر با تاکید بر تقویت فرهنگ کار و مهارت آموزی اظهار 
داشت: مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان با ارائه آموزش های نوین 
و کاربردی به کارآموزان در راستای اشتغال زایی گام بر می دارد و 

آینده شغلی جوانان استان را تضمین می کند. 

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان:
 از پیشرفت 90درصدی تاسیسات آب شیرین کن بندر ترکمن و گمیشان خبر داد

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر:

594 هزار نفر ساعت آموزش در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال جاری ارائه می شود

غالمرضا  امروز-  فرصت  اهواز-خبرنگار 
شریعتی در بازدید از تاسیسات پروژه تصفیه خانه 
فاضالب شرق اهواز گفت:به دستور وزیر محترم 
باید تزریق اعتبار  نیرو حدود 10 میلیون یورو 
برای پروژه تصفیه خانه شرق اهواز صورت می 
این  پیگیر جذب  بنده  حاضر  درحال  پذیرفت، 
بر  تاکید  با  شریعتی  دکتر  بود.  خواهم  اعتبار 
ضرورت اتمام این پروژه تا پایان سال 95 افزود: 
امیدواریم با جذب اعتبارات و همچنین وصول 
مطالبات  مورد  در  خصوص  به  ارزی  مطالبات 
شرکت توانیر از کشور عراق تاثیر قابل توجهی 

شود.  مشاهده  یاد شده  پروژه  اجرایی  روند  در 
وی روند اجرایی پروژه را با وجود عدم تخصیص 
اعتبارات الزم برای اجرای آن به عنوان یکی از 
تصفیه خانه های کشور رضایت  ترین  پیشرفته 
بخش اعالم نمود و ابراز کرد: با توجه به اینکه 
اعتبار کافی برای تکمیل این پروژه به شرکت 
آبفا اهواز تخصیص نیافته اما عملکرد این شرکت 
در جهت پیشگیری از توقف کامل ساخت تصفیه 

خانه رضایت بخش می باشد. 
جذب  پیگیر  اینکه  اعالم  با  خوزستان  استاندار 
اعتبارات از سوی مسئوالن وزارت نیرو خواهد بود، 

گفت: شخصا به دنبال رسیدگی به این موضوع تا 
حصول نتیجه می باشم و در هفته های آتی جهت 
پیگیری وضعیت این پروژه به محل تاسیسات این 
تصفیه خانه خواهم آمد. دکتر غالمرضا شریعتی 
با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی 
بر لزوم اعمال الگوهای اقتصادی در اجرای تمام 
پروژه ها در کشور، بیان داشت: تمام شرکت های 
مشاور بزرگ داخلی و خارجی در اجرای این پروژه 
با عنایت به شعار امسال باید تمام توان خود را 
در راستای تکمیل و بهره برداری از این تصفیه 
خانه به عنوان یک ضرورت برای کالنشهر اهواز 

به کار گیرند. به کارگیری تکنولوژی های روز دنیا 
در جهت احداث این تصفیه خانه از مواردی بود 
که تحسین دکتر شریعتی را برانگیخت و وی با 
سومین  از  بهره برداری  ضرورت  بر  مجدد  تاکید 
پیگیری  کشور  در  فاضالب  بزرگ  تصفیه خانه 
تخصیص اعتبارات از طریق مسئوالن توانیر را از 
اولویت های اصلی خود اعالم نمود. وی تکمیل این 
پروژه را از دستورات ریاست محترم جمهوری نیز 
دانست و عدم رسیدگی هرچه سریع تر از سوی 
وزارت نیرو، شرکت توانیر و استانداری خوزستان را 

بی تفاوتی نسبت به این مهم برشمرد.

استاندار خوزستان:

پیگیر جذب اعتبارات ارزی برای تكمیل پروژه تصفیه خانه فاضالب شرق اهواز خواهم بود

کل  مدیر  امروز-  فرصت  خبرنگار  ساری- 
جلسه  در  مازندران  استان  شهرسازی  و  راه 
شورای اداری شهرستان بابل از اقدامات گسترده 
شهرستان  این  محورهای  سطح  در  ایمن سازی 
خبرداد و گفت: ارتقای ایمنی در سطح محورهای 
گزارش  به  اجراست.  حال  در  جدیت  با  مذکور 
خبرنگار مازندران مهندس حیدر نوروزی در این 
معاون  مازندران،  استاندار  حضور  با  که  نشست 
عمرانی استاندار،نمایندگان مردم بابل در مجلس 
اجرایی  دستگاه های  اسالمی،مدیران  شورای 

استان و روسای ادارات این شهرستان در محل 
فرمانداری بابل برگزار شد اظهار داشت: شهرستان 
بابل از جمله شهرستان هایی بوده که از لحاظ 
و  مهم  بسیار  توپوگرافی  شرایط  و  جغرافیایی 
حساس است. لذا می طلبد تا راه های ارتباطی 
آن همواره ایمن و استاندارد باشد وی ادامه داد: از 
این رو این اداره کل با محدودیت های اعتباری و 
مالی توانسته اقدامات درخور توجه ای در زمینه 
ایمن سازی در سطح جاده های این شهرستان را 
به اجرا گذارد. مهندس نوروزی ادامه داد: در سال 
گذشته بیش از 12 درصد از عالئم منصوبه در 
استان، در سطح جاده های بابل بوده است. وی 
 22 نصب  نیز  سازی  ایمن  راستای  در  گفت: 
کیلومتر نیوجرسی و اجرای روکش آسفالت به 
مقدار باالی 60 کیلومتر در سطح محورهای بابل 

از جمله محور بابل _ آمل جدید، بابل _ آمل 
قدیم، محور گنج افروز و شهید صالحی به اجرا 
درآمده است. مدیر کل راه و شهرسازی استان 
مازندران در حوزه توسعه راهها نیز در حوزه بابل 
خاطر نشان ساخت: در حال حاضر بیش از 15 
دستگاه پل توسط این اداره کل در جاده های بابل 
در دست احداث است. مهندس نوروزی در ادامه 
به حوزه راه روستایی اشاره و اظهار داشت: این 
اداره کل مشارکت مثبت و خوب روستاییان در 
راه های  از  کیلومتر  از 200  بیش  گذشته  سال 
آسفالت  و  بهسازی  را  شهرستان  این  روستایی 
این  اقدامات  نوروزی درخصوص  نمود. مهندس 
اداره کل در حوزه مسکن مهر نیز عنوان نمود: 
نزدیک به 14 هزار واحد مسکن مهر در شهرستان 
بابل تا به امروز به بهره برداری رسیده و یا در حال 

اجراست. مهندس نوروزي در این نشست برتعامل 
و برادري در بین مدیران استاني و شهرستاني و 
حس مسئولیت پذیري در انجام امور محوله تاکید 
و عنوان کرد: همدلي و هماهنگي و احترام متقابل 
از جمله فاکتورهاي مهم در ارائه یک کار موفق در 
یک مجموعه بوده، لذا از همه عزیزان تالشگر در 
دستگاه هاي اجرایي استان انتظار ایجاد چنین 
این  در  است  گفتنی  دارم.  و  داشته  را  فضایي 
شهرستان  فرماندار  مازندران،  استاندار  نشست 
بابل  مردم  نماینده  آذری  نیاز  همچنین  و  بابل 
از  در طی سخنانی  اسالمی  در مجلس شورای 
اقدامات و فعالیت های مجموعه راه و شهرسازی 
در محورهای ارتباطی بابل تشکر و قدردانی نموده 
و  توسعه  جهت  در  بیشتری  تالش  خواستار  و 

ایمن سازی محورهای مذکور شدند.

گزارش  به  امروز-  فرصت  ارومیه -خبرنگار 
شایگان،  علی  ارومیه،  شهرداري  عمومي  روابط 
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری 
با بیان اینکه واحد تولیدات سازمان نقش محوری و 
پشتیبانی در امر تهیه و تولید گونه های گیاهی و 
سایر نهاده ها را دارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه 
گلکاری های سطح شهر متناسب با تغییر فصل 
نیز تغییر می کند، لذا جهت استقبال از فصل 
تولید گل های  برنامه  امسال  و جذاب،  رنگارنگ 
متناسب با فصل پاییز در دستور کار سازمان قرار 
گرفته است. وی افزود: بدین منظور تکثیر و تولید 

انواع گل های داوودی مولتی کالر در واحد تولیدات 
سازمان در حال انجام است. شایگان با اشاره به 
تولید درختچه های زینتی در فضای باز در واحد 
تولیدات سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری 
ارومیه، گفت: با توجه به بروز خشکسالی های اخیر 
راستای سیاست کاری سازمان،  و همچنین در 
تولید و تکثیر گیاهان و گونه های مقاوم  الویت 
به کم آبی و خشکی در دستورکار واحد تولیدات 

سازمان قرار گرفته است. 
وی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود بیش از 
90هزار بوته انواع درختچه های زینتی در فضای 

باز در گلخانه الگویی دهکده گل و گیاه ارغوان 
تولید شود. شایگان ازعملیات کاشت مرحله دوم 

گل در سطح شهر ارومیه خبر داد و بیان کرد: 
طبیعت و زیبایي هاي آن همواره الهام بخش بشر 
براي خلق آثار بدیع و تلطیف روح و روان آدمی و 
مأمني براي فرار از هیاهوي دنیاي بیروني و دروني 
او بوده و زیبا است اگر بتوانیم با شاخه اي گل و یا 
گلداني کوچک همواره بخشي از طبیعت را همراه 
خود داشته باشیم. وی افزود: ارتباط با طبیعت و 
لذت بردن از مناظر زیباي آن راهي ساده، اما مهم 
جهت کسب آرامش است که در این بین کاشتن 
گل و گیاه، بیش از هر چیز شادي و طراوت را به 

انسان هدیه دهد.

مدیر کل راه وشهرسازی مازندران:

ارتقای ایمنی راه های ارتباطی بابل با جدیت در حال اجراست

فضای سبز شهر ارومیه با انواع گل های داوودی مولتی کالر مزین می شود
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