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دادستان تهران: دادستانی غیر از تبعیت از قانون 
انتظار دیگری از رسانه ها ندارد
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به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري و 
حمل ونقل جاده اي استان مهندس عليرضا 
مج��رد گف��ت: در مهر م��اه ح��دودا تعداد 
8184057 ت��ردد در محورهاي مواصالتي 
اس��تان ص��ورت گرفت��ه ك��ه 30 درصد از 

كل ترددها مربوط به وس��ايل نقليه س��نگين بوده كه بيشترين حجم 
تردد در محور بندر ش��هيد رجايي به بندرعباس با 358287 وس��يله 
نقليه، بيش��ترين تردد وسايل نقليه س��نگين را داشته است. مهندس 
مجرد افزود: متوس��ط نرخ جريان ترافيك در سطح راه های مواصالتي 
استان معادل 197 وسيله نقليه در ساعت بوده، ضمن اينكه بيشترين 
ن��رخ اين جري��ان ترافيكي مربوط به بندرش��هيد رجائي - بندرعباس 
با نرخ جريان تردد 1009 وس��يله نقليه در س��اعت بوده است. مجرد 
س��رعت متوس��ط تردد در ش��بكه راه های داراي تردد شمار استان در 
مدت مذكور را 72 كيلومتر در س��اعت عنوان كرد و افزود: بيش��ترين 
س��رعت متوس��ط در اين مدت 99 كيلومتر درساعت مربوط به محور 
بندرلنگه - سه راهي چارک بوده است. وي خاطر نشان كرد: كمترين 
ن��رخ جريان ترافيك در اين ايام با 19 تردد وس��يله نقليه در س��اعت 

مرب��وط به محور س��ه راه��ي چارک-بندرلنگه ب��وده و گفت...

اس��تان  دريان��وردی  و  بن��ادر  مدي��ركل 
بوش��هرگفت: در نيمه نخست امسال 19.1 
ميليون ت��ن كاالی نفتی و غي��ر نفتی در 
بندر عس��لويه تخليه و بارگيری ش��ده كه 

رشد 29 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
قب��ل دارد. به گزارش روابط عموم��ی، محمد مهدی بنچاری، با بيان 
اينكه بندر عس��لويه نقش و جايگاه مهم و ممتازی در عرصه اقتصاد 
كش��ور دارا می باشد، اظهار داشت: با توجه به توسعه زيرساخت های 
بندری ايجاد ش��ده در بندر عس��لويه زمينه تسريع تخليه و بارگيری 
كاال در اين بندر فراهم ش��ده اس��ت. وی از افزايش تخليه و بارگيری 
كاال در بندر عس��لويه خبرداد و افزود: در نيمه نخس��ت امسال 19,1 
ميليون تن كاال در بندر عس��لويه تخليه و بارگيری ش��ده اس��ت كه 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 29درصد افزايش دارد. مديركل 
بنادر و دريانوردی اس��تان بوش��هر ب��ا بيان اينكه در نيمه نخس��ت 
امس��ال 19 ميليون و 124 هزار تن كاالی در بندر عس��لويه تخليه 
و بارگيری ش��ده اس��ت، گفت: در مدت مش��ابه س��ال قب��ل 14,8 

ميليون تن كاال در بندر عس��لويه تخليه و بارگيری شده كه...

تخلیه و بارگیری کاال در بندر 
عسلویه ۲۹ درصد افزایش 

یافت 

حجم تردد وسایل نقلیه 
درمحورهاي مواصالتي هرمزگان 
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ــت هاى اين دادستانى  ــتان عمومى تهران سياس دادس
ــرد وگفت: يكى  ــريح ك ــورد جرائم مطبوعاتى را تش در م
ــم مطبوعاتى بود و  ــيدگى به جرائ ــاى ما رس از دغدغه ه
تاسيس دادسراى فرهنگ و رسانه، مويد جدى بودن اين 

دغدغه است. 
ــراى عمومى و  ــانى دادس ــزارش پايگاه اطالع رس به گ
ــاس جعفرى دولت آبادى با بيان اينكه  انقالب تهران، عب
ــالت مطبوعات را  ــون مطبوعات حدود اختيارات و رس قان
مشخص كرده است، اظهاركرد: دادستانى غير از تبعيت از 

قانون، انتظار ديگرى از رسانه ها ندارد. 
وى افزود: انتشار اخبار مرتبط با اقدامات و عملكرد دستگاه 
قضايى توسط رسانه ها با ممنوعيتى مواجه نيست و رسانه ها 

در صورت صحت اخبار مى توانند آن را منتشر كنند. 
ــون مطبوعات به طور  ــرد: بند 6 ماده 6 قان وى اظهارك
ــى و تحقيقات مراجع  ــات غيرعلن ــار محاكم صريح انتش
ــانه ها حق ندارند تحت  ــى را جرم اعالم كرده و رس قضاي
ــانه ها و حق  ــچ عنوان يا توجيهاتى از جمله آزادى رس هي

مردم بر دانستن چنين اخبارى را انتشار دهند. 
دادستان تهران با خاطرنشان كردن تكليف دادستان به 
ــانه هايى، براى نمونه به تعقيب قضايى  تعقيب چنين رس
ــئول رسانه هايى كه در مدت چند سال  برخى مديران مس
ــته اخبار جلسات غيرعلنى برخى دادگاه ها را انتشار  گذش
ــاره كرد و گفت: عالوه بر جلسات غيرعلنى  داده بودند، اش
ــى محرمانه بوده و بدون  ــم، تحقيقات مراجع قضاي محاك

مجوز قانونى قابل انتشار نيست. 

مبارزه با فساد در چارچوب رعايت موازين اسالمى 
و قوانين 

ــرى دولت آبادى با تاكيد بر اينكه مطبوعات بايد در  جعف
ــالمى و قوانين فعاليت كنند، به اخبار  چارچوب موازين اس
برخى رسانه ها درباره موضوع مرتبط با شهردارى تهران اشاره 
ــتانى  ــرد و گفت: در اين مدت تهمت هاى زيادى به دادس ك
تهران وارد شد از جمله نوشته اند كه وثيقه «ياشار سلطانى» 
ــت كه متهم به استناد ماده  را نمى پذيرند؛ اين در حالى اس
218 قانون آيين دادرسى كيفرى به جهت دارا بودن اتهامات 
ــت؛ قرار وثيقه كه  ــدد، داراى دو قرار تامين كيفرى اس متع
ــپرده شده و قرار بازداشت موقت كه از بابت آن در زندان  س
است. وى افزود: در جرائم نشر اكاذيب و افترا، اثبات صحت 
ــرا و دادستان نيست و برخالف ساير جرائم كه  خبر با دادس
دادستان موظف به تحصيل دليل است، در اينجا متهم بايد 

بر صحت خبر دليل ارائه دهد. 
ــانه ها، مقامات و  جعفرى دولت آبادى ازمطبوعات، رس

مسئوالن خواست در امورى كه آگاهى ندارند، از مشاوران 
حقوقى استفاده كنند. 

وى با تاكيد بر اينكه مطبوعات در چارچوب قانون آزادند، 
ــت: ظرف يك ماه گذشته، دادستانى تهران بارها  اظهارداش
مورد اعتراض قرار گرفته كه چرا اين فرد بازداشت شده يا آن 
ديگرى آزاد نمى شود، كه بايد گفت بازداشت و آزادى افراد از 

وظايف قاضى و مرجع قضايى است. 

رسيدگى بدون تبعيض به اتهام مسئوالن و جرائم 
مطبوعاتى

ــتانى در  ــت دادس ــورد سياس ــران در م ــتان ته دادس
ــيدگى به جرائم مطبوعاتى گفت: برخى پرونده هايى  رس
ــانه  ــراى فرهنگ و رس ــتانى تهران و دادس ــه در دادس ك
ــه مربوط به  ــر از اينك ــت، صرف نظ ــيدگى اس تحت رس
مقامات دولت سابق باشد يا دولت فعلى، براساس وظيفه 
مدعى العموم در تعقيب جرائم عمومى تشكيل شده است. 
جعفرى دولت آبادى به عنوان مثال، به پرونده اتهامى روزنامه 
وطن امروز اشاره كرد و با اعالم اينكه اخيرا براى مديرمسئول 

ــت، اظهارداشت:  ــده اس ــت صادر ش اين روزنامه كيفرخواس
ــى  ــا و جريان هاى سياس ــى ميان جناح ه ــتانى تفاوت دادس
نمى گذارد و اگر دادستانى جناحى عمل كند، موفق نخواهد 
ــوى هر فردى  ــد، بنابراين ارتكاب جرائم مطبوعاتى از س ش
باشد، بايد در چارچوب صالحيت ها و قوانين مورد رسيدگى 
ــنبه (دوم  قرار گيرد. وى به برگزارى دو محاكمه در روز يكش
آبان) اشاره كرد و درباره متهم «تتلو» گفت: محاكمه نامبرده 
به لحاظ اعالم شكايت بازپرس دادسرا و برخى اتهامات ديگر 
روز يكشنبه (دوم آبان) برگزار شد كه حسب گزارش نماينده 

دادستان، متهم عذرخواهى كرده است. 
ــرى دولت آبادى با تاكيد براين كه هر فردى از هر  جعف
ــود، صرف نظر از  ــى مرتكب جرم ش جناح و جريان سياس
ــون از تعقيب قضايى نخواهد  ــام و موقعيت متهم، مص مق
بود، از برگزارى محاكمه «حسن عباسى» در روز يكشنبه 
ــان) در مجتمع قضايى كاركنان دولت خبر داد و  (دوم آب
ــورى اظهاراتى كرده بود  ــزود: نامبرده عليه رئيس جمه اف
ــكايت با توجه به اختالف نظر بازپرس  كه پس از طرح ش
ــد و اين  و داديار، اظهارنظر منتهى به قرار منع تعقيب ش

قرار در دادگاه قطعى شده بود. 
ــد، از دادگاه  ــه جدي ــه ادل ــا توجه ب ــه وى، ب ــه گفت ب
ــه در نهايت با  ــدد وى را كرد ك ــب مج ــت تعقي درخواس
صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال و جلسه دادگاه براى 

محاكمه نامبرده، روز يكشنبه (دوم آبان) برگزار شد. 
ــتانى در اين پرونده را  ــتان تهران عملكرد دادس دادس
مويد رسيدگى بدون تبعيض به همه اتهامات صرف نظر از 
ــتگى متهمان به جريان ها و جناح بندى هاى سياسى  وابس
ــد زمانى كه  ــئوالن بدانن ــت و افزود: مقامات و مس دانس
ــد، بايد عناوين وزير،  ــرا يا دادگاه حضور مى يابن در دادس
استاندار، سردار، فرماندار، وكيل و... را كنار بگذارند و بعد 
وارد شوند و اگر اين اعتقاد در جامعه نهادينه شود، امنيت 
قضايى برقرار مى شود و آنگاه كسى با توجيه سردار بودن 
ــتن سمت و مقام حكومتى، انتساب مطالب خالف  يا داش

واقع به ديگران را مجاز نمى داند. 

 لزوم هوشيارى مردم در قبال باندهاى كالهبردار
ــتان تهران ضمن تاكيد بر ضرورت هوشيارى مردم  دادس

ــياد و باندهاى  براى خنثى كردن اقدامات متقلبانه افراد ش
ــا بروز جرائم  ــاره كرد كه منش ــردار، به دو پرونده اش كالهب
ــت،  ــوع آنها، اعتماد بالوجه مردم به مرتكبان بوده اس موض
ــراى  ــح داد: در يكى از اين پرونده ها كه در دادس وى توضي
ــيدگى است، عده اى با استفاده از  ناحيه 3 (ونك) تحت رس
ــمى امالك، مبادرت به اخذ وام كرده و در واقع  ــناد رس اس
مالكان، با اعطاى وكالت به اين متهمان امالك خود را جهت 
ــته اند،  ــهيالت با بهره هاى كم، در رهن بانك گذاش اخذ تس
ــرف در وام دريافتى و عدم تحويل وجوه  ــا مرتكبان با تص ام
ــاط به بانك ها،  به متقاضيان و همچنين عدم پرداخت اقس
مالكان را با اقدامات اجرايى بانك جهت تملك امالك مواجه 
ساخته اند. وى با هشدار به اين موضوع كه مردم فريب اعطاى 
وام با سودهاى اندك توسط چنين افرادى را نخورند، گفت: 
ــط  ــار چنين آگهى هايى در مطبوعات توس نظارت بر انتش
پليس امرى ضرورى است، ضمن آنكه بانك ها بايد مراقبت 
كنند و تسهيالت را به آن عده از اشخاص حقوقى اعطا كنند 

كه فعاليت آن مطابق مقررات است. 
ــراى ناحيه4  ــابهى در دادس وى اعالم كرد: پرونده مش
تهران تحت رسيدگى است كه تاكنون 100 نفر مالباخته 

از متهمان شكايت كرده اند. 

بازديدهاى مستمر از زندان ها در سال جديد
ــت كاهش جمعيت كيفرى  ــتان تهران به سياس دادس
ــه بخش هاى مختلف  ــاره ب زندان ها پرداخت و ضمن اش
ــتورالعمل جديد كاهش جمعيت كيفرى زندان ها، از  دس
ــراى تهران خواست نسبت به  معاون اجرايى احكام دادس
ــى براى قضات در خصوص اين  برگزارى دوره هاى آموزش
دستورالعمل اقدام كنند. جعفرى دولت آبادى ضمن مبنا 
ــتورالعمل براى اجرايى كردن سياست  ــتن اين دس دانس
ــت: قضات  ــرى زندان ها، اظهارداش ــش جمعيت كيف كاه
ــت از زندان هاى  ــارى در 670 نوب ــال ج ــرا طى س دادس
استان تهران بازديد داشته اند. وى ضمن تاكيد بر ضرورت 
ــت، آثار  ــتمرار اين بازديدها، اعالم كرد آنچه مهم اس اس
ــخگويى  عملى اين بازديدها، پيگيرى امور زندانيان و پاس
ــت و مهم ترين اقدام اين است كه در رسيدگى  به آنان اس

به وضعيت زندانيان بالتكليف تسريع شود. 
ــه جمعيت زندان ها تا شهريورماه  ــپس با مقايس وى س
سال 95 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، از كاهش 
ــهريورماه 1394 در  ــان خبر داد و گفت: ش ــمار زنداني ش
ــدند و  ــوع 19740 نفر در زندان هاى تهران وارد ش مجم
ــهريور 1395 به 17590 نفر كاهش يافته  اين رقم در ش

كه جاى تقدير دارد.

دادستان تهران: دادستانى غير از تبعيت از قانون، انتظار ديگرى از رسانه ها ندارد

ــت، كارآفرينى و حمايت  ــتين همايش ملى صنع نخس
قضايى از سرمايه گذارى در مشهد برگزار شد. 

به گزارش ايرنا، معاونين اجتماعى و پيشگيرى از وقوع 
جرم 13 استان كشور در اين همايش حضور داشتند. 

ــوه قضاييه در  ــگيرى از جرم ق معاون اجتماعى و پيش

ــا بيان اينكه  ــيه اين همايش در جمع خبرنگاران ب حاش
تشكيل كميسيون قضايى حمايت از سرمايه گذارى نتيجه 
خوبى داشته است، گفت: هدف دستگاه قضايى از تشكيل 
ــيون، رسيدگى به مشكالت واحدهاى صنعتى  اين كميس

است. 

ــدف از برگزارى اين همايش  محمد باقر الفت افزود: ه
نيز اجرا شدن اين رويكرد موفق در كل كشور است. 

ــال ‹اقتصاد  ــى در س ــتگاه قضاي ــرد: دس ــار ك وى اظه
ــت مشكالت واحدهاى  مقاومتى، اقدام و عمل› مصمم اس

توليدى را رسيدگى و اين مشكالت را برطرف كند. 

ــكالت به معاونت  ــيدگى اين مش وى با بيان اينكه رس
ــت،  ــده اس ــپرده ش ــرم قوه قضاييه س ــگيرى از ج پيش
ــيون 5 نفره حمايت  ــن قوه كميس ــاركت اي گفت: با مش
ــگيرى از جرم  ــكل از معاون پيش ــرمايه گذارى متش از س
ــترى، دادستان كل، رئيس خانه صنعت و معدن و  دادگس

طرفين دعوا تشكيل شده و دستورالعمل هاى اجرايى آن 
به زيرمجموعه ها ابالغ شده است. 

ــكيل پرونده  ــتيم به جاى تش الفت افزود: در صدد هس
ــكل  ــه دنبال صلح و رفع مش ــاد هزينه، ب ــى و ايج قضاي

طرفين دعوا در واحدهاى صنعتى باشيم. 

همايش ملى صنعت، كارآفرينى و حمايت قضايى از سرمايه گذارى در مشهد
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وضعيت حقوقى تصرفات شريك در مال مشاع (بخش دوم)

تحليل معامله معارض با قولنامه (بخش اول)

ــات حقوقى، ذاتاً با تصرفات مادى در مال  ــر حال چون تحقق تصرف در ه
ــبت به سهم شريك  ــم از تصرفات نس ــاع مالزمه ندارد چنانچه اين قس مش
ــر به عمل نيايد، صحيح و معتبر خواهد بود. از اين رو ماده 583 قانون  ديگ
ــركا مى تواند بدون رضايت شركاى ديگر، سهم  مقرر مى دارد: «هر يك از ش
خود را جزئى يا كلى به شخص ثالثى منتقل كند.» براى صحت اين انتقال 
ــخص منتقل شود، يا به  ــريك به يك ش ــهم ش ــت ميان آنكه س فرقى نيس
اشخاص متعدد انتقال يابد و اين امر كه انتقال سهم يك شريك به اشخاص 
متعدد، سبب كثرت شركا مى شود مانع از اعتبار انتقال مذكور نخواهد بود، 
زيرا طبق قاعده كلى هر مالكى مى تواند در ملك خود هر نوع تصرفى را به 
انجام رساند و ملك ياد شده را به شخص يا اشخاص مورد نظر منتقل كند، 
ــئله مورد بحث ما  ــد. اما در مس مگر آنكه قانون طور ديگرى مقرر كرده باش

منع قانونى وجود ندارد. 
ــركا-  طبق ماده 581 قانون  ــهم ش ــبت به س 1-2-  تصرفات حقوقى نس
ــات از جهت آنكه تصرف در اموال ديگران  ــى، از نظر حقوقى اين تصرف مدن

است فضولى است و بنابراين تابع اجازه بعدى آنها خواهد بود. 
ماده 581: «تصرفات هر يك از شركا در صورتى كه بدون اذن يا خارج از 
حدود اذن باشد فضولى بوده و تابع مقررات معامالت فضولى خواهد بود.» 
هر چند عبارت ماده 581 اطالق دارد ولى به قرينه مواد ديگر به خوبى معلوم 
مى شود كه اوال: برخالف ماده 582 منظور از تصرف در اين ماده، تصرف حقوقى 
است نه تصرف مادى و ثانياً: عنوان فضولى بودن تصرف اختصاص به تصرف در 
سهام ساير شركا دارد واال تصرف حقوقى شريك در سهم خود همان طور كه قبال 

اشاره شد طبق ماده 583 قانون مدنى و مقررات ديگر معتبر است. 
2-  تصرفات مادى 

تصرفات مادى ممكن است به منظور اجراى يك عمل حقوقى تشكيل يافته، 
انجام شود يا آنكه هيچگونه ارتباطى با تصرفات حقوقى و اعمال حقوقى نداشته 
باشد و نيز ممكن است بدون اذن شركاى ديگر به عمل آيد يا با اذن ايشان انجام 

شود. اين بحث در دو قسمت به شرح زير بررسى مى شود: 
ــركا، قانوناً  ــركاى ديگر-  هيچ يك از ش ــرف مادى بدون اذن ش 2-1-   تص
ــاع تصرف كند، اعم از آنكه  ــركا در مال مش ــاير ش نمى تواند بدون اذن س
ــد-  مانند آنكه  ــور اجراى يك عمل حقوقى باش ــن تصرف مادى به منظ اي
ــد و آن را براى  ــاع به ديگرى اجاره ده ــهم خود را از مال مش ــريك س ش
ــتفاده مستاجر به وى تسليم كند-  يا آنكه تصرف مادى ارتباطى با عمل  اس
ــاير شركا در مال  ــد-  مانند آنكه شريك بدون اذن س ــته باش حقوقى نداش

مشاع تغييراتى بدهد يا آنكه شخصاً در خانه مشاع سكنى گزيند. 
ــريك در مال مشاع، بدون اذن شركاى ديگر، عقيده  عدم جواز تصرف ش
ــر عدم جواز تصرف  ــوق مدنى ايران نيز بايد ب ــت. در حق فقهاى اماميه اس

مادى شريك بدون اذن شركاى ديگر اظهار نظر كرد زيرا: 
ــركت  ــت مقررات قانون مدنى، هر چند در فصل مربوط به ش اوال-  از جه
ــد، ولى عدم  ماده اى نمى توان يافت كه اين تصرف را صريحاً منع كرده باش
ــور ظهورى از مفهوم پاره اى مواد مذكور دراين فصل  جواز را مى توان به ط
ــاير  ــاده 579 قانون مدنى-  و به طور صريح از مواد ديگرى كه درس نظير م
ــت آورد. مفهوم  ــت-  نظير ماده 475-  به دس ــول قانون مدنى آمده اس فص
ــركت را  ــركاى غير ماذون در اداره مال ش ــار هر يك از ش ــاده 579 اختي م
ــبت به اداره مال مشاع نفى مى كند  ــتقاللى آنها نس در اقدام انفرادى و اس
ــتاجره را به مستاجر، موقوف به  ــليم عين مس و ماده 475 قانون مدنى تس

اذن شريك مى كند. 

ــاً: ازجهت قواعد و اصول كلى نيز مى توان به عدم جواز تصرف مادى  ثاني
شريك بدون اذن شركاى ديگر قائل شد زيرا با تحليلى كه از تئورى اشاعه 
ــركت، حقوق متعدد مالكيت در آن  ــود كه در ش به عمل آمد، معلوم مى ش
ــريك در  ــتقرار پيدا مى كند و تصرف مادى هر ش ــيئى اس واحد بر يك ش
ــت اما اين  ــاع، هر چند تصرف در موضوع حق مالكيت خود او اس مال مش
ــلم  ــركاى ديگر مالزمه دارد و مس تصرف عيناً با تصرف در حق مالكيت ش
ــران، تصرف مادى مورد بحث را  ــت كه عدم جواز تصرف در حقوق ديگ اس

غير قانونى مى سازد. 
با توجه به اين نكات، در خصوص عدم جواز تصرف مادى شريك در مال 
ــتفاده از اين بحث مى توان حكم اين  ــاع، ترديدى باقى نمى ماند. با اس مش
ــهم خود را از يك باب خانه مشاع  ــئله را يافت: هر گاه شريكى مثال س مس
ــتفاده مستاجر به  ــركا جهت اس به ديگرى اجاره دهد وخانه را بدون اذن ش
ــركاى ديگر مى توانند رفع تصرف و خلع  ــليم كند، آيا شريك يا ش وى تس
ــت كنند؟ پاره اى از محاكم از قبول  ــتاجر را از خانه مشاع درخواس يد مس
اين نظر امتناع دارند و چنين استدالل مى كنند كه نمى توان به درخواست 
ــت،  ــتاجر را نداده اس ــاع يا تصرف مس ــريكى كه اذن در اجاره مال مش ش
ــريك خواهان خلع يد  ــه خلع يد نمود زيرا مالكيت ش ــتاجر را محكوم ب مس
ــتاجر خارج كرد و  ــت تا بتوان آن را از تصرف مس ــخص و مفروز نيس مش
ــريك خواهان مالزمه با خلع يد نسبت  ــبت به سهم ش ــتاجر نس خلع يد مس
ــريك موجر دارد. در نتيجه رفع تصرف مستاجر از سهم شريك  به سهم ش
ــد زيرا با توجه به  ــتدالل ضعيف به نظر مى رس خواهان امكان ندارد. اين اس
آنچه گفته شد تصرف شريك موجر يا مستاجر او در ملك مشاع، بدون اذن 

شركاى ديگر غير قانونى و بدون مجوز است و چنين تصرفى محترم نيست 
ــت. در واقع خلع يد  ــرف مذكور قانونى اس ــت رفع تص ــن در خواس و بنابراي
ــتاجر از سهم شريك خواهان غير ممكن نيست و اين امر با رفع تصرف  مس

غير قانونى مستاجر از تمام ملك مشاع امكان دارد. 
ــت كه عقد اجاره با رضايت  همين حكم را مى توان در موردى ثابت دانس
ــت ولى رابطه استيجارى به جهتى از جهات، به  ــركا منعقد شده اس همه ش
حكم قانون نسبت به بعضى از شركا زايل مى شود-  مانند آنكه مستاجر عين 
مستاجره را در غير مورد مذكور در اجاره و بر خالف اوضاع واحوال مستنبط 
استعمال كند و با عدم امكان منع او، بعضى از شركا با استفاده از ماده 492 

قانون مدنى، عقد اجاره را فسخ كنند. 
ــركاى  ــركاى ديگر-  تصرف مادى با اذن ش 2-2-  تصرف مادى با اذن ش
ــت، ولى هر يك از شركا مى تواند هر  ــاع، تصرفى مجاز اس ديگر در مال مش
ــابقاً)  ــريك (س وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند و از آن پس تصرف ش
ــقاط حق رجوع از آن، در  مأذون غير قانونى خواهد بود. مگر آنكه اذن يا اس
ضمن عقد الزمى درج شده باشد. اين مطلب نيازى به بحث ندارد، ولى در 

اين زمينه بررسى مسئله زير قابل توجه است: 
شريكى سهم خود را از خانه مشاع ديگرى اجاره مى دهد و شركاى ديگر 
طبق ماده 475 قانون مدنى به مستاجر اذن در تصرف در خانه را مى دهند. 
اوال:  آيا شركاى ديگر مى توانند از مستاجر بابت سهم خود اجرتى بگيرند؟ 
ــم، آيا مورد  ــان در مطالبه اجرت نظر بدهي ــتحقاق ايش ــا:  اگر به اس ثاني
ــتحقاق ايشان بر مبناى اجرت المسمى تعيين خواهد شد، يا آنكه اجرت  اس

 المثل، به نسبت مالكيت ايشان معين خواهد شد؟ 

ــركا مى توانند خلع يد مستاجر را در  ثالثا-  در صورت رجوع از اذن، آيا ش
خواست كنند؟ 

در پاسخ اين مسئله مى توان گفت: 
ــركا ديگر مى توانند از مستاجر بابت  اوال-  طبق ماده 337 قانون مدنى ش
ــود قصد ايشان  ــهم خود از منافع خانه، اجرت بگيرند، مگر آنكه ثابت ش س
ــت بر قصد تبرع  ــرا صرف اذن درتصرف دالل ــت. زي ــرع بوده اس در اذن، تب
اذن دهنده ندارد و چون منفعت مال مشاع ارزش اقتصادى دارد منتفع بايد 

عوض آن را به مالك بپردازد. 
ــتحقاق دارند بر مبناى اجرت المسماى  ــركا اذن دهنده اس ثانيا-  آنچه ش
مقرر بين شريك موجر و مستاجر تعيين نمى شود، بلكه عنوان اجرت المثل 
ــاع معين مى شود،  ــت كه بر مبناى ارزش واقعى منافع مال مش خواهد داش
ــريك موجر و  ــت كه منحصرا بين ش ــمى از آثار عقدى اس زيرا اجرت المس

مستاجر منعقد شده است و شركا ديگر در آن دخالتى نداشته اند. 
ــتاجر در  ــا-  با توجه به آنكه پس از رجوع از اذن، ادامه تصرفات مس ثالث
ــر، مجوزى ندارد،  ــركا، غير از موج ــاع، از جهت تصرف در ملك ش مال مش
ــتاجر، قانونى و موجه است. خالصه آنكه  ــت تخليه و خلع يد مس درخواس
ــماى مقرر در  ــالوه بر پرداخت اجرت المس ــتاجر موظف خواهد بود ع مس
عقد اجاره اى كه با يكى از شركا منعقد ساخته است. اجرت المثل استفاده 
ــبت مالكيت هر يك از شركا به ايشان تسليم كند.  ــاع را به نس از خانه مش
بديهى است در صورتى  كه مستاجر به وسيله شريك موجر به نحوى مغرور 
ــارات وارده بر خود را در اثر اين غرور از موجر  ــد، مى تواند خس ــده باش ش

مطالبه كند. 

در روزگار ما بحث مربوط به وعده بيع يا قولنامه از مسائل بحث برانگيز 
ــت،  ــور و حتى عرف جامعه بوده و اس ــن محاكم و حقوقدانان كش در بي
اسناد عادى كه اشخاص براى خريدوفروش امالك خود مى نويسند يكى 
از دشوارى هاى جامعه ما شده به طورى كه حتى ديدگاه قضات ما نسبت 
ــناد با شك و ترديد است براى همين هم رويه قضايى  به حجيت اين اس
ــير  ــخص نبوده و هر محاكم تفس ــاره ماهيت و آثار قولنامه مش ــز درب ني
ــايد علت اين ابهامات به  جداگانه اى از قولنامه را براى خود دارد البته ش
ــدن قولنامه در قانون مدنى برشود، رويه قضايى هم  دليل پيش بينى نش
ــان جوان به فن تفسير قابل اعتماد به نظر  ــلط دادرس با توجه به عدم تس
نمى رسد، توجه كوتاه به آراى صادره در مورد قولنامه خود مويد اين است 
ــتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه قولنامه دچار ترديد شده اند  كه بيش
ــند برگزيد ولى  ــير اين س پس به ناچار بايد نظر علماى حقوق را در تفس
ــكار نمى شود،  با مراجعه به نظرات دكترين هم راه حل قضييه براى ما آش
ــديد بين نظرات و... نمى تواند محملى براى شناخت  وجود تعارض هاى ش
ــد. هدفى كه ما در اين مقاله داريم بررسى نظرات دكترين  اين سند باش
ــت كه در حال حاظر،  ــى در ارتباط با معامله معارض با قولنامه اس حقوق
ــكار در جامعه ما است كه افرادى همزمان چند قولنامه را با افراد  امر آش
ــالق در بين اين گونه  افراد  ــى از ضعف اخ مختلف مى بندد كه خود ناش
ــده و فرموده اوفوا بالعقود چرا  ــت در مذهبى كه بر قول افراد تاكيدش اس
ــول و وعده خود  ــك حرمت كرده و زير ق ــى اين گونه هت ــن مردمان چني
ــود كه اين امر از حوصله اين مقاله  ــى بش مى زنند اينها بايد آسيب شناس
ــده است كه در گفتار اول  ــت. اين مقاله در دو گفتار تدوين ش خارج اس
قولنامه و آثار آن بررسى مى شود و در گفتار دوم كه انگيزه اصلى نگارش 
ــى معامله معارض با قولنامه از ديدگاه علماى حقوق و  ــت بررس مقاله اس

حقوق موضوعه است. 

 گفتار اول: تعريف و تشريح قولنامه
ــه، تعاريف مختلفى به عمل  ــان از وعده متقابل بيع يا قولنام حقوقدان
ــه مى آورند؛ قولنامه  ــرودى در تعريف قولنام ــد، جناب دكتر لنگ آورده ان
ــت غالبا عادى و حاكى از توافق بر واقع ساختن عقدى در  ــته اى اس نوش
ــت. اين  ــورد معينى كه ضمانت اجراى تخلف از آن پرداخت مبلغى اس م
ــمول ماده 10 ق. م. است. همچنين استاد مسلم حقوق جناب  توافق مش
دكتر ناصر كاتوزيان در تعريف قولنامه مى آورند؛ در مواردى كه خريدار و 
فروشنده قصد معامله اى را دارند كه هنوز مقدمات آن فراهم نشده است، 
قراردادى را مى بندند و تعهد مى كنند كه معامله را با شرايط معين و در 
ــندى را كه در اين باب تنظيم مى شود وعده  مهلت خاص انجام دهند. س

بيع و در زبان عرف قولنامه مى نامند (2). 
ــته  قولنامه از نظر لغوى تركيبى از دو لغت قول «و نامه» به معنى نوش
ــته شده يا نامه اى كه حاوى يك تعهد و قبول است، از نظر  يا پيمان نوش
اصطالحى وعده بيع اين است كه فروشنده تعهد مى كند كه تا زمان ثبت 
ــناد رسمى، مورد بيع را به كسى نفروشد و در مقابل خريدار  مبيع در اس
هم در يك نوشته اى تعهد مى كند كه در مدت مذكور ثمن را تحويل بايع 

دهد و زير قول خود نزند. 
ــاى بهزاد نورى  ــود را به آق ــتم كه خانه خ ــال من مايل هس ــراى مث ب
ــم به توافق  ــر معامله با ه ــرايط ديگ ــذا در مورد قيمت و ش ــم، ل بفروش
ــيده ايم، اما آقاى بهزاد نورى براى تهيه پول و مقدمات اوليه به چند  رس
روز مهلت احتياج دارد همچنين بنده هم بايد براى گرفتن مفاصا حساب 

ــند ممكن شود. لذا براى اينكه اين  مالياتى و... اقدام كنم تا عمل ثبت س
ــه حالت قطعى پيدا كند و به نوعى من و آقاى نورى به اين معامله  معامل
پايند باشيم سندى مى نويسيم و در ضمن اين سند من تعهد مى كنم كه 
ــد ظرف دو ماه تهيه كنم و براى انتقال  ــناد الزم را كه در باال گفته ش اس
خانه فوق الذكر در برابر يك ميليارد ريال در دفتر خانه شماره فالن استان 
ــود كه در اين  ــوم و آقاى نورى هم در برابر، ملتزم مى ش اردبيل حاضر ش

دفترخانه با آوردن ثمن معامله براى زدن سند خانه بيايد. 
پس مى بينيم كه هدف از ايجاد وعده بيع و تنظيم قولنامه موجود، اين 
ــاء  ــت كه بين من و آقاى نورى دينى به وجود آيد كه موضوع آن انش اس
ــت، لذا اگر مثال آقاى نورى بعد از دوماه ثمن را در دفترخانه  عقد بيع اس

حاضر نكند بنده مى توانم الزام او را به بيع از دادگاه بخواهم. 
ــش كه آيا قولنامه التزام به خريدوفروش  رويه قضايى در برابر اين پرس
ــت. بخشى از اين  ــخ قطعى نداشته اس ــند بيع، هيچ گاه پاس ــت يا س اس
اشكال مربوط به گونه گونى قولنامه است. بيشتر اين اسناد را واسطه هايى 
ــند كه آگاهى اندكى از قوانين دارند. انضباط و قاعده اى در كار  مى نويس
ــت كه تصميم  ــت، طبيعى اس ــت و گاه نيز آميخته با نيرنگ و رياس نيس
ــت و در هر  دادگاه در برابر اين پراكنده گويى ها، يكنواخت و همگون نيس
ــيوه خاص تنظيم سند است، ولى بخش  مورد متكى به اوضاع احوال و ش

مهم تر ناشى از بيگانه بودن اين سنخ وعده ها در نظام عقود سنتى ماست؛ 
ــت الزام آور و داراى آثار حقوقى و تنها فقيهى مى تواند آن را  وعده اى اس

بپذيرد كه به نفوذ شرط ابتدايى اعتقاد داشته باشد (3). 
ــد كه در حقوق ايران رويه قضايى ايران  ــايد به خاطر همين امر باش ش
ــن موضوع وحدت نظر ندارد گروهى قولنامه را پيش قرارداد حاوى  در اي
ــند الزام آور  ــد به بيع مى دانند گروهى هم حذف قولنامه به عنوان س تعه
ــه را به جاى قولنامه مى آوردند  ــد. در آخر گروهى هم مبايعه نام مى دانن
ــت و عقد با ايجاب و قبولى  و عنوان مى كند كه قولنامه خود عقد بيع اس
ــود؛ تعهد به تنظيم سند رسمى براى كمال  كه در آن مى آيد واقع مى ش
ــت و چهره فرعى دارد به بيان ديگر،  ــد و نفوذ آن در برابر ديگران اس عق
ــود و مالكيت انتقال مى يابد؛  ــند قولنامه واقع مى ش عقد بيع با امضاى س
منتها تعهد به تنظيم سند، مانند التزام به تسليم، بر عهده دو طرف باقى 

مى ماند كه مى توان اجراى آن را از دادگاه خواست. 
ــاير قراردادهايى كه طرفين براى انجام تعهدى تنظيم  قولنامه مانند س
ــت و بايد مفاد آن را اجرا كنند و به موجب  مى كنند در دادگاه معتبر اس
ــى را كه از انجام تعهدش خوددارى مى كند  ــوان الزام اجبار طرف آن مى ت
ــنده از حضور در دفتر  ــت كرد. بدين ترتيب، اگر فروش از دادگاه درخواس
ــمى ملك به خريدار خوددارى كند خريدار  ــمى و انتقال رس ــناد رس اس

ــت كند تا او را براى به نام زدن سند در  مى تواند از دادگاه صالح درخواس
دفترخانه مجبور كند. 

گفتار دوم: معامله معارض با قولنامه
ــواالت  ــت و در نظر طراحان س اما مهم ترين بحثى كه در وعده بيع اس
ــد دور نمى ماند، قولنامه معارض است؛ مانند اينكه بنده  ــى ارش كارشناس
ــه آقاى نورى تحويل  ــخصى خود را ب ــرار بود كه بعد از دو ماه خانه ش ق
ــل گرفتن ثمن معامله ولى بعد از اين وعده بنده خانه خود  دهم در مقاب
ــم، حال سوالى كه ممكن است پرسيده شود  را به آقاى اصولى مى فروش
ــت كه حكم معامله بنده با آقاى نورى چه خواهد شد؟ جواب اين  اين اس
ــوال را از چند جهت مى توان بررسى كرد مثال اگر هردو قولنامه عادى  س
ــمى باشند شرايط  ــند رس ــند حكم خاص خود را دارد، اگر هر دو س باش
خاص خود و... اما ما صرفا اين قضييه را از ديدگاه علماى حقوق بررسى 
ــتن اين مطلب اين نيست كه آثار حقوقى  مى كنيم، در واقع هدف از نوش
ــوط آورده شود بلكه بعد از طى مقدمه اى  قولنامه معارض به صورت مبس
ــتم كه نظرات دكترين حقوقى كه بسيار مهم است براى  حقير مى خواس

دانشجويان گرانقدر هويدا شود. 
ادامه دارد...

دكتر مهدى شهيدى 

ناصر رهبر
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اخبار اخبار
مدیرعامل مخابرات گلستان: 

مشتریان برای ما شأن بسیار باالیی دارند 
باحضور  ای  جلسه   - امروز  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
مدیرعامل مخابرات گلستان و عوامل اجرای جشنواره طعم 
تابستان برگزار شد؛ این جلسه که باهدف بررسی مشکالت 
اجرای طرح و تحلیل نتایج بدست آمده از اجرای آن برگزار 
شد،مهندس غالمعلی شهمرادی مدیرعامل مخابرات استان 
گلستان با ارزنده برشمردن اجرای چنین جشنواره هایی گفت: 
جشنواره طعم تابستان و موارد مشابه که درسالهای اخیر در 
مخابرات گلستان اجرا شده است به جهت ارائه خدمات متنوع 
و با کیفیت به مشتریان در دستور کار قرار گرفته است. وی 
با تاکید بر این که مشتریان برای ما شأن بسیار باالیی دارند، 
گفت: انتظارات مشتریان با توجه رشد فناوری افزایش یافته و 
این موجب می شود با تالش بیشتر جهت رفع نیازهای آنها اقدام 
نماییم و خدمات و سرویس های متنوع و با کیفیت را به آنها 
واگذار نماییم. حضور چهره به چهره کارکنان مدیریت تجاری 
با مشتریان خانگی و تجاری منجر به شناخت نیازهای آنان و 
آگاهی از مشکالتشان خواهد شد که این امر کمک شایانی به 
نحوه ارائه خدمات و سرویسها می نماید. مهندس شهمرادی با 
اشاره به زمان باقیمانده از جشنواره طعم تابستان گفت: همه 
کارکنان نسبت به معرفی سرویسها و خدمات اینترنت پرسرعت 
که در این جشنواره به هم استانیها ارائه می شود همت نمایند تا 
مشتریان با آگاهی بیشتر نسبت به خرید محصوالت مخابرات 
اقدام نمایند.الزم به ذکر در جشنواره اینترنت خوب با طعم 
تابستان متقاضیان می توانند اینترنت پرسرعت را با سرعت باال و 

حجم زیاد و قیمت پایین دراختیار داشته باشند.
با حضور معاون سایبری قرارگاه پدافند غیر عامل کشور و 

مدیر کل پدافند غیر عامل انجام شد
بازدید از مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع معاونت 

بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان 
از  روز  چهارمین  در   - امروز  فرصت  خبرنگار  سمنان- 
قرارگاه  سایبری  معاون  حضور  با  و  عامل  غیر  پدافند  هفته 
پدافند غیر عامل کشور، مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری 
سمنان و اعضای کارگروه انرژی پدافند غیر عامل استان، از 
مرکز دیسپاچینگ معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای 
سمنان بازدید به عمل آمد؛ در این بازدید مهندس حمید رضا 
ترحمی، معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان با 
پست 400  و 4  ترکیبی  نیروگاه سیکل  دو  وجود  به  اشاره 
کیلوولت و 10 پست 230 کیلوولت و 26 پست 63 کیلوولت و 
بیش از 5600 کیلومتر خطوط 400، 230 و 63 کیلوولت در 
شبکه خطوط انتقال شرکت برق منطقه ای سمنان در سطح 
با  انتقال شبکه برق  استان اظهار داشت: پراکندگی خطوط 
توجه به وسعت جغرافیایی استان، اهمیت مراقبت و نگهداری 
از این شبکه را افزایش داده است. معاون بهره برداری شرکت 
برق منطقه ای سمنان با بیان وظیفه کنترل و پایش شبکه برق 
در سطح استان توسط مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع معاونت 
اخیر  در سال های  و خوبی  موثر  اقدامات  بهره برداری گفت: 
جهت حفاظت و امنیت این مرکز در خصوص پدافند غیر عامل 
قرارگاه  سایبری  معاون  اعظمی،  دکتر  است.  گرفته  انجام 
پدافند غیر عامل کشور، با بیان اهمیت وجود و بهره گیری از 
نرم افزارهای بومی برای حفاظت و نگهداری سیستم های فنی 
استکبار جهانی  از سوی سردمداران  تحریم ها  اگرچه  افزود: 
کمتر گردیده است ولی همواره تهدید ها از طرف دشمنان 
با هوشیاری در  باید  ایران وجود دارد که  جمهوری اسالمی 

برابر تهدیدات مقابله کرد. 
 

بازدید مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر از بندر عسلویه

بوشهر- خبرنگار فرصت 
و  بنادر  مدیرکل  امروز- 
بوشهر  استان  دریانوردی 
اداره  از  هیاتی  همراه  به 
عسلویه  دریانوردی  و  بندر 
بازدید کرد. به گزارش روابط 

عمومی، محمد مهدی بنچاری، مدیرکل بنادر و دریانوردی 
و  تابعه  بنادر  از  خود  دوره ای  بازدید های  ادامه  در  استان، 
برگزاری جلسات شورای معاونین اداره کل دراین بنادر، از اداره 
بندر و دریانوردی عسلویه بازدید کرد. محمد مهدی بنچاری 
در ابتدای این دیدار با حضور درفرمانداری عسلویه، با فرماندار 
این شهرستان دیدار ودر خصوص مسائل بندری این نقطه از 
استان به گفت وگو نشست. مدیر کل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر ضمن ارائه گزارش عملکرد شش ماهه بندر عسلویه، 
به حجم وسیع انجام عملیات امداد و نجات دریایی در آبهای 
عسلویه اشاره کرد و افزود: اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
با تمام امکانات خود جهت ارائه هرچه بهتر خدمات و ایجاد 
استان تالش  نقاط  تمامی  در  دریانوردان  برای  امن  فضایی 
می کند. درادامه این نشست، فرماندار عسلویه ضمن تقدیر 
بیان  به  استان،  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  تالش های  از 
فرماندار  نادری  پرداخت.  دریانوردان  مسائل  و  درخواست ها 
عسلویه اعالم کرد: با توجه به اشتغال ساکنان این منطقه در 
حوزه دریا و دریانوردی و بمنظور بهره مندی بیشتر از خدمات 
و تجهیزات دریایی و بندری در عسلویه، زمینی جهت احداث 
ساختمان اداره بندر و دریانوردی عسلویه در اختیار اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان قرار داده میشود. در ادامه بازدید 
مهندس بنچاری با حضور در ساختمان اداری و برج کنترل 
ترافیک دریایی عسلویه از نزدیک روند کار و ارائه خدمات را در 
این بندر مورد بررسی قرار داد. گفتنی است بنچاری با حضور 
در اقامتگاه کارکنان اداره بندر و دریانوردی عسلویه در جم از 

شرایط اسکان آنان نیز بازدید کرد. 

 شهردار بندر کنگ در دیدار با 
مدیر روابط عمومی شهرداری بندرعباس:

افزایش روابط و تعامالت شهرداری های 
هرمزگان ضروری است

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - شهردار بندر کنگ 
تجربیات شهرداری ها  انتقال  و  استانی  روابط  افزایش  گفت: 
میان یکدیگر می تواند زمینه ساز توسعه هرچه بیشتر شهرهای 
استان هرمزگان باشد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
شهرداری بندرعباس، ایوب زارعی، شهردار بندر کنگ در دیدار 
با مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس 
اظهار کرد: بندر کنگ با ویژگی های منحصر به فرد، یکی از 
مهمترین شهرهای جنوب ایران بوده و امروز نیز آوازه زیادی در 
این زمینه دارد. وی با اشاره به اینکه بندر کنگ مهد دریانوردی 
و فعالیت های دریایی کشور است، افزود: در مجموعه شهرداری 
فرهنگی  زیرساخت های  ایجاد  دنبال  به  همواره  کنگ  بندر 
و اجتماعی بوده و در این زمینه موفقیت های قابل توجهی 
بدست آورده است. شهردار بندر کنگ با اظهار اینکه توسعه 
ارتباطات میان شهرداری های استان یکی از ضروریات است، 
تاکید کرد: افزایش روابط استانی و انتقال تجربیات شهرداری ها 
میان یکدیگر می تواند زمینه ساز توسعه هرچه بیشتر شهرهای 
استان هرمزگان باشد. زارعی با بیان اینکه شهرداری بندرعباس 
در این دوره مدیریتی اقدامات شایسته ای داشته است، گفت: 
نمود مدیریت جهادی همراه با توسعه متوازن را می توان در 
مجموعه شهرداری بندرعباس مشاهده کرد. مجتبی سلیمی، 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس نیز 
در ادامه این دیدار اظهار کرد: شهرداری بندر کنگ طی یکی 
دو سال اخیر با رویکرد تازه و حرفه ای توانسته جایگاه خوبی را 
نه تنها در سطح استان، بلکه در سطح کشور نیز بدست بیاورد. 
وی با اشاره به اینکه مدل مدیریتی در بندر کنگ یک الگوی 
بسیار قوی و اصولی برای شهرداری های استان است، بیان کرد: 
انعقاد تفاهم نامه همکاری دو جانبه میان شهرداری بندرعباس 
به عنوان مرکز استان در راستای انتقال تجربیات طرفین، یکی 
از موضوعاتی است که بزودی شاهد ثمرات آن خواهیم بود. مدیر 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس تصریح 
کرد: شهرداری بندرعباس این آمادگی را دارد که در زمینه های 

آموزش تخصصی با شهرداری بندر کنگ تعامل داشته باشد.

امضای تفاهم نامه همکاری مابین شرکت آب و 
فاضالب روستایی گلستان با بانک کشاورزی

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - با حضور رئیس هیات 
مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی گلستان 
وآقای محمدی مدیرعامل بانک کشاورزی استان تفاهم نامه 
همکاری مابین دوستگاه امضاء گردید.به گزارش روابط عمومی 
مهندس  گلستان:  استان  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت 
شکیبافر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت در این 
نشست با اشاره به نیروهای متخصص و بدنه قوی کارشناسی 
بانک کشاورزی گفت: باعث خرسندی است که با امضای این 
تفاهم نامه، هماهنگی و نزدیکی بیشتری بین بانک کشاورزی 
و بخش آب ایجاد خواهد شد.شکیبافر تصریح کرد: ما معتقد 
به اقتصادی بودن فعالیت های تولیدی هستیم و امیدواریم با 
حمایت بانک کشاورزی و استفاده بخش آب از تکنولوژی نوین، 
شاهد رونق اقتصادی، افزایش بهره وری و کاهش مصرف در 

بخش آب در استان باشیم.

انتصاب مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان به عضویت شورای حفاظت 

منابع آب استان 
اهواز- خبرنگار فرصت امروز - توسط استاندارخوزستان، 
منطقه ای  برق  شرکت  ومدیرعامل  مدیره  هیات  رییس 
خوزستان به عنوان عضو شورای حفاظت منابع آب استان 
در  و  حکمی  طی  شریعتی  غالمرضا  دکتر  شدند.  منصوب 
وزیران  هیات  نامه  تصویب  ماده6  نمودن  عملیاتی  راستای 
مصارف  و  منابع  بین  تعادل  ایجاد  ضوابط   " خصوص  در 
آب " محمود دشت بزرگ رییس هیات مدیره ومدیرعامل 
این شرکت را به عضویت شورای حفاظت منابع آب استان 
خوزستان تعیین کرد. استاندار خوزستان دراین حکم انتصاب 
آورده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و پشتکار 
و جدیت و بکار گیری کلیه امکانات در انجام وظایف محوله 

موفق و موید باشید.

بازدید استاندار هرمزگان از غرفه کارگروه 
آب درنمایشگاه پدافند غیرعامل استان

خبرنگار  بندرعباس- 
در   - امروز  فرصت 
دستاورد های  نمایشگاه 
استان  غیرعامل  پدافند 
با حضور  پیش  دقایقی  که 
استاندار  »جادری«  دکتر 
هرمزگان برگزار شد، از غرفه 
شرکت های آب و فاضالب شهری، روستایی و آب منطقه ای 
استان در قالب کارگروه آب استان بازدید شد. به گزارش روابط 
عمومی آب و فاضالب استان، در این نمایشگاه که 12 کارگروه 
نیز  آب  کارگروه  داشتند،  حضور  استان  عامل  غیر  پدافند 
دستاوردهای علمی و فنی خود را به نمایش گذاشت. شایان 
ذکر است؛ این نمایشگاه برای بازدید مراکز آموزشی آزاد و تا 

هشتم آبان ماه دایر است.
رئیس اداره نظارت و بازرسی خبر داد 

کشف تخلف 10 میلیارد ریالی از یک واحد 
امالک در بندرعباس

خبرنگار  بندرعباس- 
رشد  با   - امروز  فرصت 
مسکن  تهیه  جمعیت، 
مهم  دغدغه های  از  یکی 
مردم  زندگی  اولویتهای  و 
تبدیل شده است. به گزارش 
سازمان  عمومی  روابط 
صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، عبدالرضا پیروی منش در 
سازمان  نظارت  و  بازرسی  اداره  داشت:  اظهار  این خصوص 
صنعت، معدن وتجارت این استان به عنوان مرجع رسیدگی 
به تخلفات صنفی، همواره شکایات مردمی را اخذ و رسیدگی 
پی  در  داد:  ادامه  بازرسی  و  نظارت  اداره  رئیس  نماید.  می 
باعث شد  این سیر  نهایتاً  به 124،  واصله  مردمی  شکایات 
ارزش  به  ای  پرونده  سازمان  این  کارشناسان  بازرسی  با  تا 
10 میلیارد ریالی تشکیل و جهت صدور رای نهایی به اداره کل 
تعزیرات حکومتی ارسال گردید. این مقام مسئول تصریح کرد: 
عالوه برطرح شکایات مردمی در 124، بازرسین این سازمان 
گشت های نوبه ای در قالب گشت های تخصصی و یا گشت های 
مشترک همواره در دستور کار خود دارند. پیروی منش در پایان 
اظهار داشت: شماره تلفن 124 این مدیریت آماده رسیدگی به 
شکایات مردمی و پاسخگویی و راهنمایی به هموطنان می 
باشد و از کلیه هم استانی های گرامی در خواست کرد که در 
صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی مراتب را به این اداره 

منعکس نمایند.
 

بازدید معاون برنامه ریزي سازمان 
جنگلها، مراتع و آبخیزدازي کشور از 

طرح هاي جنگل کاري استان ایالم 
کیاکجوري  مصطفي   - امروز  فرصت  خبرنگار  ایالم- 
معاون برنامه ریزي سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور 
به همراه دکتر حسین پور از سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
کشور از طرح های تولید نهال در شهرستان های ایوان و مهران 
و توسعه جنگل استان ایالم بازدید بعمل آوردند. مهندس 
از کیفیت  بازدید ضمن رضایت  این  کیاکجوري در جریان 
طرح های اجرایي مذکور اعالم داشتند استان ایالم با تولید 
سالیانه بیش از 6 میلیون اصله نهال استاندارد و با کیفیت در 
زمینه تولید نهال و توسعه جنگل در سطح کشور سرآمد و از 
استان های شاخص مي باشد و اقدامات در خور توجهي انجام 
داده اند. ایشان همچنین از طرح جم آب مهران که تلفیقی از 
عملیات جنگل کاری توأم با عملیات آبخیزداری و بیابان زدایی 
است بازدید نمود، این طرح با استفاده از گونه های اقتصادی 
پسته،  بنه،  کهور،  رملیک  )کنار،  منطقه  شرایط  با  سازگار 
انار و کنوکارپوس( و همچنین گونه  بادشکن )اکالیپتوس(، 
شهرستان  ملي  اراضي  از  هکتار  در سطح 3000  کنون  تا 
مهران جنگل کاری گردیده است و درآینده نزدیک در سایر 
مناطق مستعد استان به اجرا درخواهد آمد. الزم به ذکر است: 
اجرای این طرح با اجرای عملیات آبخیزداری شامل سامانه 
باران و پخش سیالب، خشکه چینی، گابیون  آبگیر  سطوح 
بندی و... به منظور استفاده صحیح از نزوالت جوی، جلوگیری 
از سیل و ذخیره نزوالت آسمانی همراه خواهد بود و تمام 
عملیات انجام شده با همکاری و مشارکت مردم و تعاونی ها 
انجام می گیرد. مقابله با بیابانزایي، تولید محصوالت اقتصادي 
دام  علوفه  میوه،  فرعي،  محصوالت  سایر  چوب،  شامل:   (
و...(، جلوگیری از فرسایش خاک، تقویت پوشش گیاهی و 
جلوگیری از سیل از دیگر اثرات این طرح می باشد. سپس از 
طرح جنگلکاري اقتصادي مشارکتي صالح آباد بازدید بعمل 
آمد که این طرح در اراضي ملي منطقه گره بابا صالح آباد و 
درسال 95 تهیه گردیده و به اجرا درآمده است. بر اساس این 
طرح با مشارکت بهره برداران و مرتعداران در فاز اول سطحی 
در حدود 100 هکتار از این اراضی ملی زیر کشت گونه های 
منطقه شامل:  با شرایط  و سازگار  ده  و محصول  اقتصادي 
کنار، کهور، پسته، انار، بادام خوراکي و مرکبات و با استفاده 
ازروش نوین نهالکاری و با حفر چاله ای به ابعاد 1*1*1 متر 
برای بهره گیری بهتر از نزوالت جوی،کاشت گردیده است. 
ترویج فعاالنه و عملیاتی فرهنگ منابع طبیعی، توانمند سازی 
تولید  امور و استمرار  انجام  به  بهره برداران و جوامع محلی 
تولید  خصوصی،  و  تعاونی  مردمی،  بخش  توسط  جنگل 
با  پایدار همگام  اقتصاد  ارگانیک، مردمی کردن  محصوالت 
طبیعت از مهمترین اهداف این طرح مي باشد. در ادامه ایشان 
از طرح های اجرا شده در روستاي وحدت شهرستان دهلران، 
نهالکاري حاشیه جاده، و نهالستان های ایوان، مهران، دهلران 

و سیروان نیز بازدید نمودند.

تخلیه و بارگیری کاال در بندر عسلویه ۲۹ درصد افزایش یافت 

ساری- خبرنگار فرصت امروز - وزیر راه وشهرسازي در بازدید حجت 
االسالم والمسلمین ناطق نوري از بهره گیري کامل از فناوري هاي روز دنیا 
در زمینه حفاري تونل تمام مقطع با قطر 12 متر و ایجاد تونل هاي دوقلو 
و معماري راه  در آزادراه تهران- شمال خبر داد و تاکید کرد قطعه اول 
این پروژه تا بهار 96 به بهره برداري مي رسد. به گزارش خبرنگار مازندران 
ناطق نوري  والمسلمین  بازدید حجت االسالم  عباس آخوندي در حاشیه 
مسئول گروه بازرسي دفتر مقام معظم رهبري از آزادراه تهران- شمال اظهار 
داشت: قطعه اول این پروژه بیش از ۷0 درصد و به طور متوسط ماهانه 3 
درصد پیشرفت فیزیکي دارد و طبق برنامه ریزي هاي انجام شده تا بهار 96 

به بهره برداري خواهد رسید. وزیر راه و شهرسازي از اجراي رویه بتني در 
آزادراه تهران- شمال خبر داد و گفت: اجراي رویه بتني براي اولین بار در 
کشور روي سطح جاده آزادراه تهران-شمال شکل مي گیرد. به گفته آخوندي 
همزمان با شروع بهره برداري از قطعه دوم، سرمایه گذاري روي قطعه سوم 
نیز انجام خواهد شد. این مقام مسئول با اشاره به سرمایه گذاري بیش از 
10 هزار میلیارد توماني براي آزادراه تهران- شمال مشخصات طراحي و 
چشم نوازي این جاده را مهم ارزیابي کرد و گفت: به دلیل طوالني بودن 
مسیر و تعدد تونل ها در صورت عدم چشم نواز بودن داخل تونل و طول 
مسیر چشم رانندگان دچار خستگي مي شود و امکان بروز اتفاقات ناگوار نیز 

وجود دارد. به همین خاطر از فناوري هاي جدید در معماري تونل ها استفاده 
شده است. وي در ادامه یادآور شد: در قطعه 2 آزادراه با استفاده از فناوري 
جدید امکان حفر تونل تمام مقطع با قطر 12 متر امکان پذیر خواهد شد. 
همچنین اجراي تونل هاي دوقلو نیز از دیگر کارهاي جدید در این آزادراه به 
شمار مي رود. در ادامه محمد سعیدي کیا رئیس بنیاد مستضعفان از همکاري 
وزارت راه وشهرسازي به عنوان کارفرماي پروژه تشکر کرد و گفت: سهم بنیاد 
مستضعفان در تامین هزینه های آزادراه های تهران-شمال 50 درصد و 50 
درصد دیگر بر عهده وزارت راه وشهرسازي است و دستمزد تمام پیمانکاران 

به موقع پرداخت شده است.

مدیرکل  امروز-  فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
نیمه  بوشهرگفت: در  استان  بنادر و دریانوردی 
نخست امسال 19.1 میلیون تن کاالی نفتی و 
غیر نفتی در بندر عسلویه تخلیه و بارگیری شده 
که رشد 29 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل دارد. به گزارش روابط عمومی، محمد مهدی 
و  نقش  عسلویه  بندر  اینکه  بیان  با  بنچاری، 
جایگاه مهم و ممتازی در عرصه اقتصاد کشور 
با توجه به توسعه  دارا می باشد، اظهار داشت: 
زیرساخت های بندری ایجاد شده در بندر عسلویه 
زمینه تسریع تخلیه و بارگیری کاال در این بندر 
فراهم شده است. وی از افزایش تخلیه و بارگیری 
نیمه  افزود: در  و  بندر عسلویه خبرداد  کاال در 
بندر  در  کاال  تن  میلیون  امسال 19,1  نخست 
عسلویه تخلیه و بارگیری شده است که نسبت 
افزایش  29درصد  قبل  سال  مشابه  مدت  به 

دارد. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
با بیان اینکه در نیمه نخست امسال 19 میلیون 
و  تخلیه  عسلویه  بندر  در  کاال  تن  و 124 هزار 
بارگیری شده است، گفت: در مدت مشابه سال 

عسلویه  بندر  در  کاال  تن  میلیون   14,۸ قبل 
درصد   29 امسال  که  شده  بارگیری  و  تخلیه 
شناورها  تردد  افزایش  از  بنچاری  دارد.  افزایش 
در بندر عسلویه خبرداد و تصریح کرد: در نیمه 

نخست امسال یک هزار و 109 فروند شناور در 
بندر عسلویه تردد کرده که این آمارها نشان از 
افزایش تردد شناورها در بندر عسلویه است. وی 
با بیان اینکه در مدت یاد شده 421 شناور باالی 
10 هزار تن در بندر عسلویه تردد کرده است، 
تصریح کرد: تردد این میزان شناور در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته با تعداد 349 فروند 
افزایش چمشگیری داشته است. مدیرکل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر از افزایش 24 درصدی 
عسلویه  بندر  در  باال  تناژ  با  کشتی ها  تردد 
خبرداد و خاطرنشان کرد: با توجه به پسابرجام 
کشتی هایی با تناژ باالتر نسبت به سال گذشته 
در بندر عسلویه تردد داشته است. بنچاری بیان 
بندر  در  شناور   109 و  یک هزار  تعداد  از  کرد: 
عسلویه تعداد 36۷ شناور زیر 500 تن و بقیه 

موارد شناورهای بین 500 تا 10 هزارتن است.

وزیر راه و شهرسازي در بازدید از آزادراه تهران- شمال مطرح کرد

قطعهاولاينپروژهتابهار۹۶بهبهرهبرداريميرسد

تبریز - اسد فالح- مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان 
شرقی میزان وصول مطالبات معوقه بانک های دولتی، موسسات مالی 
و اعتباری را در شش ماهه سال جاری بیش از 450 میلیارد ریال 
اعالم کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس کاظم به پائی 
با اعالم این خبر اظهار داشت: در شش ماهه سال جای با اجرای 
کلیه فرآیندهای ثبتی در استان نسبت به تعداد ۷63101 جلد 
سند مالکیت تک برگی و به تعداد 626۷2 مورد پاسخ استعالم 
الکترونیکی وضعیت امالک و نیز به تعداد 1340 مورد ثبت شرکت 

پایی  به  اقدام گردیده است. مهندس  تعاونی در استان  تجاری و 
همچنین با اشاره به فعالیت گسترده همکاران ثبتی در اجرای اسناد 
تعداد 15۷0 فقره  نمودن  به مختومه  رسمی عنوان کرد: نسبت 
پرونده اجرایی اقدام شده است. وی تصریح کرد: در شش ماهه سال 
جاری با فعالیت همکاران ثبتی در امر مبارزه با هرگونه زمین خواری 
به صدور 2۷5 جلد سند  نسبت  استان  ملی  و  اراضی دولتی  در 
مالکیت امالک منابع ملی و دولتی اقدام شده که مساحت آنها بیش 

از ۷۷1 هکتار می باشد.

مناسبت  به   - امروز  فرصت  خبرنگار  ساری- 
گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، 5 مانور مقابله با افت 
ادارات گازرسانی مازندران  فشار جریان گاز در سطح 
محمد   " مازندران،  خبرنگار  گزارش  به  شد.  برگزار 
اسماعیل ابراهیم زاده " مدیرعامل شرکت گاز استان 
با اعالم مطلب فوق اظهار داشت: تأمین انرژی مستمر و 
ایمن گاز در کشور به خصوص در فصل سرما بسیار مهم 

و حساس می باشد وی با توجه به نقش بسیار فراوان 
گاز در سبد انرژی مردم استان، نقش مدیریت بحران و 
پدافند غیر عامل را دراین مقوله مهم و ارزشمند قلمداد 
نمود. مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به این مطلب 
که مازندران در انتهای خط لوله گاز سراسری قرار دارد، 
احتمال فراگیر شدن سرما در فصل زمستان را مورد 
تاکید قرار داد و گفت: صنایع بزرگ و نیروگاه های استان 
به صورت کتبی متعهد شده اند که به هر دلیلی شرکت 
گاز مازندران تصمیم به انتقال سوخت این صنایع به 
سوخت دوم گرفت، باید این مهم محقق شود و همکاری 
الزم در این خصوص وجود خواهد داشت.وی ضمن بیان 

از  اهداف پدافند غیرعامل در راستای صیانت و دفاع 
کشور در برابر بیگانگان، آشنایی با وظایف و اقدامات 
پدافند غیرعامل را گامی موثر در توسعه کشور و دفاع 
از نظام جمهوری اسالمی دانست و ابراز امیدواری نمود 
کارکنان بیش از پیش با این اهداف آشنا شوند و اصول 
آن را به کار گیرند.ابراهیم زاده مطالعه و اجرای طرحهای 
پدافند غیرعامل در پروژه ها و طرح های عمرانی در حال 
بهره برداری و ساخت را از جمله اقدامات صورت گرفته 
از سوی گاز مازندران عنوان کرد و ضمن اینکه مجموع 
اقدامات صورت گرفته را در مدیریت بحران و مقابله با 
تهدیدات دشمن مفید برشمرد، از واحد HSE و پدافند 

غیر عامل و مشارکت کارکنان در این امر قدردانی نمود.
رعایت  بر  همچنین  مازندران  گاز  شرکت  مدیرعامل 
موارد ایمنی وسایل گازسوز تاکید کرد و گفت: رعایت 
مسائلی مانند باز بودن مسیر دودکش، اطمینان از داغ 
بودن لوله بخاری، نصب آبگرمکن و بخاری در محل 
مناسب و استفاده از بست ها و شیلنگ های استاندارد 
محترم  مشترکین  ایمنی  حفظ  راستای  در  می تواند 

تاثیرگذار باشد.
ابراهیم زاده در خاتمه خاطرنشان کرد: شماره تلفن 194 
امداد شرکت گاز به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی 

به مشترکین محترم می باشد.

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل  فالح-  اسد   - تبریز 
بردن ضریب  باال  و  مالکیت  اسناد  آذربایجان شرقی گفت: صدور 
اطمینان آن برای جلوگیری از جعل اسناد و ایجاد امنیت روانی بیشتر 
برای مالکین رویکردی است که به ایجاد انگیزه بیشتر در مالکین 
نیز می انجامد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس حافظ باباپور 
همچنین اعطای سند مالکیت درروستاها و در شهرهای زیر 25 هزار 
نفر جمعیت را موجب هویت بخشی به معامالت قلمداد نمود و ابراز 
امیدواری کرد: بنیاد مسکن با همراهی و مشارکت اداره ثبت اسناد 
و امالک استان، در سنددار شدن امالک در روستاها و رواج بیشتر 
معامالت و ساخت و سازها نیز سهیم است.وی اظهار کرد: باید آنچه 
را که مطلوب مردم و نظام است، انجام دهیم و امیدوارم با همکاری و 
همیاری یکدیگر بتوانیم گام های موثری برای واگذاری اسناد مالکیت 
در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت در شهر و باالخص در سطح 
روستاهای استان برداریم.مدیرکل بنیاد مسکن استان در ادامه از 

تعداد اسناد مالکیت صادر شده در سطح روستاها خبر داد و اعالم 
نمود: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان با همکاری اداره ثبت اسناد 
و امالک استان تاکنون توانسته است در سطح روستاهای استان و 
در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت بیش از 223 هزار جلد سند 

مالکیت به متقاضیان واجدالشرایط و مالکان واحدهای مسکونی سند 
صادر نماید.مهندس باباپور در مورد صدور سند مالکیت روستایی و 
شهری خاطرنشان کرد: صدور سند مالکیت از برنامه دوم توسعه و 
با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور آغاز و تاکنون نیز 
ادامه داشته است.وی اضافه کرد: تضمین مالکیت و ارزش دادن به 
تثبیت مالکیت خانه های مسکونی، جلوگیری از تعارض مالکان، وجود 
وثیقه ای مطمئن برای اخذ تسهیالت، جلوگیری از مهاجرت جامعه 
روستایی به شهرها، برنامه ریزی موثر در بازار خرید و فروش و قانونمند 
کردن این فعالیت و همچنین تسریع در امر آموزش و بهداشت، از 
نتایج اجرای این طرح خواهد بود.مهندس باباپور تاکید کرد؛ جلوگیری 
از نزاع و اختالفات ملکی، ارتقای توسعه پایدار و پشتیبانی از مدیریت 
محیط زیست، خودکفایی در امر تولید محصوالت کشاورزی، برقراری 
محرومیت زدایی  مالکیت،  اسناد  و  معامالت  برای  مالیاتی  نظام 

روستایی از دیگر نتایج اجرای این طرح خواهد بود.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت 
برنامه  در  شرکت  با  جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملی 
سیمای  استانی  شبکه  از  کارون  شب های  تلویزیونی 
خوزستان اظهار داشت: هم اکنون روزانه 42 میلیون 
مترمکعب گاز همراه نفت در استان خوزستان جمع آوری 
تعریف  پروژه  گازها  سایر  جمع آوري  براي  و  می شود 
با  پروژه  افزود: 13  عالیپور  بیژن  مهندس  است.  شده 
میلیون  برای ساماندهی ۷  تومان  میلیارد  مبلغ ۷50 
مترمکعب گاز همراه دیگر تعریف شده و این پروژه ها 
در مرحله اجرا و یا ساخت هستند. وی تصریح کرد: با 
دستور مقام معظم رهبری به صندوق توسعه ملی ۸00 
میلیون دالر برای نگهداشت و افزایش تولید به شرکت 
ملی نفت ایران تخصیص یافت که 555 میلیون دالر به 
ما تعلق گرفت. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز 
درخصوص  خود  سخنان  از  دیگر  بخشی  در  جنوب 

محل  در  این  از  پیش  شد:  یادآور  پسماند،  مدیریت 
استقرار دکل های حفاری آب های آلوده وارد زمین شده 
و آب های زیرزمینی دچار آسیب می شدند اما با طراحی 
و اجرای سیستم های جدید مقدار نفوذ آب های آلوده 
بسیار کاهش یافته است. مهندس عالی پور با اشاره به 
تاالب هور  کامل  احیای  برای  برنامه های جدی  اینکه 
هویزه وجود دارد، گفت: تا سه سال پیش این تاالب 
به دلیل حفاری چاه های نفت خشک بود اما پس از سفر 
وزیر نفت دستور احیای آن صادر شد و وزیر نفت اظهار 
داشت که وقتی ما توانایی استخراج نفت از دریا را داریم 
چگونه باید تاالب هور هویزه خشک شود. وی در پاسخ 
به سؤالی پیرامون میزان مشارکت شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب در طرح های خدمات شهری خاطر 
نشان کرد: با وجود مشکالتی که در نقدینگی وجود دارد 
اما ساالنه 300 تا 400 میلیارد تومان به سازمان های 

و  آنکه در یک سال  گوناگون کمک می شود. ضمن 
نیم گذشته بالغ بر 50 میلیارد تومان به شهرداری های 
مختلف استان پرداخت شده است. مدیرعامل شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب با اشاره به فعالیت های 
استان  فرهنگی-ورزشی  برنامه های  در  شرکت  این 
اظهار داشت: احداث سالن های چند منظوره در هفتگل، 
امیدیه، شادگان، رامشیر، کارون و کوی پردیس از جمله 
این پروژه ها است. رئیس کارگروه نفت و گاز شورای 
پدافند غیر عامل استان خوزستان با اشاره به لزوم توجه 
به بحث پدافند غیرعامل گفت: کلیه تصفیه خانه ها، 
تأسیسات، فاوا و قسمت کامپیوتر این شرکت از نظر 
مسائل امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است. وی با اشاره 
به اینکه تحریم ها به فرصتی برای ما تبدیل شد، افزود: 
درحال حاضر 41 درصد قطعات یدکی و کاالی مورد 
نیاز ما از طریق کارگاه های درون استان و کشور تولید 

می شود. مهندس بیژن عالیپور گفت: تاکنون حدود ۸ 
هزار قطعه درون کشور ساخته شده و 6 هزار قطعه دیگر 
نیز در حال ساخت است که امیدواریم به 100درصد 
برسد. وی در خصوص نقش شرکت ملی مناطق نفتخیز 
 ۸0 از  بیش  کرد:  تصریح  کشور  تولیدات  در  جنوب 
درصد نفت کشور، تمام خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها 
و 16درصد گاز کشور در این منطقه تولید می شود. 
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب درباره 
مشارکت در ساخت جاده های استان یادآور شد: جاده 
آبادان ماهشهر هندیجان با 91 میلیارد تومان توسط 
شرکت ملی مناطق نفتخیز ساخته و در اختیار وزارت 
راه و شهرسازی قرار گرفت. مهندس عالی پور تأکید 
کرد: احداث جاده ماهشهر به امیدیه، امیدیه به مارون 
و جایزان، پل مارون به جایزان و سه راهی رامهرمز به پل 

رامشیر از دیگر پروژه های این شرکت است.

در  نرم افزار  آزادی  روزجهانی   ٬ مهرماه  در29 
دانشگاه اصفهان گرامی داشته شد. دراین مراسم 
که از ساعت ۸:30 الی 1۸ پنج شنبه 29 مهرماه 
در سالن همایش  صائب تبریزی دانشگاه اصفهان 
نرم افزار  کارشناسان  و  عالقمندان  حضور  با  و 
حامد  آقای  ازجمله سخنرانان٬   ٬ گردید  برگزار 

آزاد  دانش  بنیاد  اعضای  از  که  بود  برمخ شاد 
 Rights in Copyleftدرمورد و  است  ایران 
آزاد  نرم افزار  درمورد حقوق  و  انگلیسی  زبان  به 
و راه های بهره برداری بهینه از بسترهای موجود 
برای پیشرفت شاخه های علم و دانش انفورماتیک 
در این همایش صحبت کرد. حامدبرمخ شاد در 
انگلیسی گفت:  زبان  به  از سخنان خود  بخشی 
برخالف تصور عموم٬ دانش نرم افزار آزاد اصالً به 
معنای استفاده بی رویه ٬ بدون چارچوب و قاعده و 
رایگان نیست٬ بلکه دقیقاً براین اساس استوار است 
که همان گونه که فرد از میوه دانش برخوردار و 

بهره مند می شود ٬ ثمره دانش او افزودن به بروبار 
این درخت باید باشد ٬ یعنی هرچه که ازاین ٬ 
فربهی بدست آورده را باید در راه اعتال و ارتقای 
دانش هزینه کند. برمخ شاد در بخش دیگری از 
سخنان خود افزود: دانش آزاد در پیوندی بسیار 
بنیادی و نزدیک با روح دانش و حکمت اصیل 
و اساسی خردورزانه قرار دارد و موجب می گردد 
نرم افزار  دانش  مکتب  در  خردآموخته  انسان  تا 
آزاد٬ فردی متعهد٬ مسئول و با نگاهی مثبت و 
همواره روبه فردا باشد٬ که این نکته در تعالی و 
رشد کشور و شاخصه های زیربنایی توسعه ٬ نقشی 

اساسی دارد. گفتنی است که روز جهانی آزادی 
داشته  گرامی  تمامی جهان  در  نرم افزار هرساله 
می شود و در کشور ما نیز به همت انجمن نرم افزار 
آزاد ایران٬بنیاد دانش آزاد ایران و گروه کاربران 
GNU/Linux در شهرهای مختلفی از جمله 
تهران٬اصفهان و... مراسم گرامی داشت این روز در 
دانشگاه های مختلف کشور برپا می گردد که پیش 
ازاین و در اوایل مهرماه ٬ همین مراسم با سخنرانی 
سایر  کنار  در  انگلیسی  زبان  به  برمخ شاد  حامد 
اعضای برگزار کننده٬ در دانشگاه صنعتی شریف 

تهران برگزار گردید.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک آذربایجان شرقی خبر داد 
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همزمان با هفته پدافند غیرعامل صورت گرفت
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به   - امروز  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
گزارش روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل 
مجرد  علیرضا  مهندس  استان  اي  جاده  ونقل 
گفت: در مهر ماه حدودا تعداد ۸1۸405۷ تردد 
در محورهاي مواصالتي استان صورت گرفته که 

30 درصد از کل ترددها مربوط به وسایل نقلیه 
سنگین بوده که بیشترین حجم تردد در محور 
 35۸2۸۷ با  بندرعباس  به  رجایي  شهید  بندر 
وسیله نقلیه، بیشترین تردد وسایل نقلیه سنگین 
را داشته است. مهندس مجرد افزود: متوسط نرخ 
جریان ترافیک در سطح راه های مواصالتي استان 
معادل 19۷ وسیله نقلیه در ساعت بوده، ضمن 
اینکه بیشترین نرخ این جریان ترافیکي مربوط 
به بندرشهید رجائي - بندرعباس با نرخ جریان 
است.  بوده  نقلیه در ساعت  تردد 1009 وسیله 
راه های  شبکه  در  تردد  متوسط  سرعت  مجرد 
داراي تردد شمار استان در مدت مذکور را ۷2 

کیلومتر در ساعت عنوان کرد و افزود: بیشترین 
سرعت متوسط در این مدت 99 کیلومتر درساعت 
مربوط به محور بندرلنگه - سه راهي چارک بوده 
است. وي خاطر نشان کرد: کمترین نرخ جریان 
ترافیک در این ایام با 19 تردد وسیله نقلیه در 
ساعت مربوط به محور سه راهي چارک-بندرلنگه 
بوده و گفتني است که 10 درصد وسایل نقلیه 
در محورهاي مواصالتي استان فاصله طولي مجاز 
بیشترین  و  اند  نکرده  رعایت  را  دو خودرو  بین 
تخلف عدم رعایت فاصله طولي مجاز مربوط به 
محور بندرشهید رجائي-بندرعباس با 200494 
وسیله نقلیه به ثبت رسیده است. قابل ذکر است 

از مجموع کل تردد 14 درصد وسایل نقلیه در 
محورهاي مواصالتي استان سرعت مجاز را رعایت 
نکرده اند و بیشترین تخلف عدم رعایت سرعت 
مجاز مربوط به محور دشت امام- فین با 10۸۷51 

وسیله نقلیه به ثبت رسیده است.
استان  ونقل جاده اي  و حمل  راهداري  مدیرکل 
هرمزگان با تاکید براینکه درتمام محورهاي استان 
دوربین های تردد شمار وکنترل سرعت این اداره 
کل درطول شبانه روز برتردد وفعالیت رانندگان 
نظارت مي کنند بیان داشت: اطالعات متخلفین 
سرعت غیرمجاز بصورت آنالین ومستقیم جهت 

اعمال قانون به پلیس راهور ارسال مي گردد.

مدیرکل راهداري وحمل و نقل جاده اي استان خبر داد:

حجمترددوسايلنقلیهدرمحورهايمواصالتيهرمزگاندرمهرماه13۹5
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