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وزیر دادگستری: تدوین منشور حقوق شهروندی 
بیانگر توجه جدی ایران به علوم انسانی است
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معاون فرهنگی و پرورش��ی دستگاه تعلیم و 
تربیت آذربایجان شرقی گفت: 1200 بسته 
کتاب تایید شده توسط آموزش و پرورش به 
تفکیک پایه تحصیلی دوره ابتدایی در قالب 
“ کاروان امی��د 2 در دولت تدبیر و امید” در 

کالس های روس��تایی مناطق محروم استان توزیع می شود. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره 
کل آموزش و پرورش اس��تان، جلس��ه هماهنگی توزیع 1200 بس��ته 
کتب دوره ابتدایی برای تجهیز کالس های روستایی محروم به کتابخانه 
کالسی در دفتر معاونت فرهنگی و پرورشی اداره کل برگزار شد. طاهر 
علمی خاطرنشان کرد: کاروان امید 2 دولت تدبیر و امید در قالب 20 
دستگاه کامیون و وانت حاوی 1200 بسته کتاب آبان ماه جاری در 20 
مسیر برای توزیع کتاب در کالس های روستایی مناطق محروم حرکت 
خواهد کرد. معاون فرهنگی و پرورش��ی استان با تاکید بر اینکه کلیه 
کتاب ها مورد تایید آموزش و پرورش می باشد، گفت: این کتاب های در 
1200 بسته بر مبنای تفکیک سه پایه تحصیلی در دوره ابتدایی آماده 
شده است. وی هزینه صرف شده برای این توزیع را 500 میلیون تومان 

عن��وان کرد و اف��زود: هدف از این کار تروی��ج فرهنگ کتاب و...

مدیرعامل ش��رکت فوالدهرم��زگان ضمن 
قدردان��ي از تالش همه کارکنان ش��رکت 
فوالد هرمزگان گفت: انگیزه باالي کارکنان 
این شرکت شرایطي فراهم کرد، تا با ثبت 

4 رکورد تولیدآهن اسفنجي در ناحیه احیای 
مستقیم، 4 رکورد در ناحیه فوالدسازي و ریخته گري مداوم، دو رکورد 
در تن��اژ بارگیري گندله در مهرماه س��ال جاري ب��ه یکي از ماههاي 
پ��ر افتخار و ماندگار در تاریخ ف��والد هرمزگان مبدل گردد. مهندس 
امیرمسعود هراتیان با بیان اینکه تالشگران ناحیه احیا توانستند نرخ 
ظرفیت تولید را از 110 تن بر س��اعت به 120 تن بر س��اعت افزایش 
دهند در این رابطه گفت: این افزایش تولید در 6 ماه نخست سال با 
انجام فعالیت هاي مشارکتي، اصالح بهبود استانداردهاي تعمیراتي، 
افزایش کیفیت تعمیرات تجهیزات،کاهش توقفات اضطراري و ارتقاي 
شاخص اثربخشي کلي تجهیزات بدست آمد. وي با تأیید این مطلب 
که در مهرماه سال جاري تناژ تولید ماهانه آهن اسفنجي مجموع دو 
مدول احیا به 149 هزار و 846 تن رس��ید، رکورد قبلي این واحد را 

مرب��وط به فرودین ماه 93 و به میزان 142 هزار و 424 تن ...

جهش توليد در فوالد 
هرمزگان با ثبت 10 رکورد

کتب مورد تایيد آموزش و 
پرورش در کالس های روستایی 

محروم توزیع می شود 
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ــوراى حقوق مالكيت، شوراى كودك  ــترى گفت: ايجاد ش وزير دادگس
ــور حقوق  ــكى و تدوين تمامى حقوق مردم در قالب منش ــوق پزش و حق
ــالمى ايران به علوم انسانى  ــهروندى بيانگر اهتمام جدى جمهورى اس ش

و حقوق است. 
ــم افتتاح  ــلمين مصطفى پورمحمدى در مراس ــالم والمس حجت االس
ــكى در زمينه حقوق ژنتيك در  ــن كنگره بين المللى حقوق پزش چهارمي
يزد اظهار كرد: با توجه به اهميت حقوق وحقوق پزشكى به دليل ارتباط 
ــتادان و جامعه  ــان ها اين بحث مورد توجه اس آن با زندگى و حيات انس

علمى كشور است. 
ــره و پذيرش 200  ــش از 400مقاله به اين كنگ ــال بي وى افزود: ارس
مورد آن و ارائه 50 مقاله در بخش هاى تخصصى كنگرده حقوق ژنتيكى 
ــور در بحث  ــر جايگاه باالى اين دغدغه و پويايى جامعه علمى كش بيانگ

ژنتيك است. 
وزير دادگسترى تصريح كرد: علم ژنتيكى يك علم نو و جديد در مسير 
سرعت بخشيدن به حركت توسعه اى كشور است كه بعد از به وجود آمدن 
ــه دليل پيامدهاى آن در بخش هاى مختلف جامعه نيازمند ورود حقوق  ب

به اصطكاك هاى ناشى از آن است. 
پورمحمدى گفت: امروز جامعه اى موفق است كه از دانش بهره بيشترى 
ــرده و تحقيق، پژوهش، فناورى و يافته هاى علمى در آن فراوان و ذهن  ب
جامعه نسبت به تحقيق و دانش اندوزى، ابتكار و خالقيت حساس باشد. 
ــت  ــيدن به تعالى وقله ها، گذر از بزرگراه علم اس وى با بيان اينكه رس
تصريح كرد: جمهورى اسالمى در شرايط فعلى به حوزه هاى علمى جديد 
ورود و جايگاه خوبى پيدا كرده به گونه اى كه رتبه ششم نانوتكنولوژى را 

در جهان كسب كرده است. 
ــرايط روى آورى جهان به علوم جديد و  ــئول اضافه كرد: در ش اين مس
ــرعت باالى علم بايد توجه  ــى از س به منظور جلوگيرى از اصطكاك ناش
ويژه اى به نظام حقوقى داشت و اين امر بعد از دوران صنعت و پساصنعت 

بيشتر احساس شد. 
عضو هيأت دولت تدبير و اميد تأكيد كرد: امروز تمدن با همه توسعه اى 
ــاى زندگى انسان ها باشد، از اين رو بايد  كه داشته نمى تواند مشكل گش
همگام با رشد علوم تجربى و فيزيك به رشته هاى علم انسانى كه با روح 

و حقيقت انسان ارتباط دارد توجه ويژه اى كرد. 
ــترى افزود: علوم انسانى از علوم تجربى پيچيده تر بوده  وزير دادگس
ــت بنابر اين جمهورى  ــل اندازه گيرى نيس ــگاهى قاب و در هيچ آزمايش
ــوم تجربى، توجه  ــه مباحث عل ــعى دارد تا ضمن توجه ب ــالمى س اس
ــانى كه در دنيا نوعى پارادوكس شده داشته  ويژه اى به دنياى علم انس

باشد. 
ــوع و مباحث حقوقى  ــن موض ــتاى اي ــدى ادامه داد: در راس پورمحم
ــت معاونت حقوق مالكيت را در  ــانى اس ــاخه هاى علم انس كه يكى از ش

دادگسترى ايجاد كرده ايم. 
وى خاطرنشان كرد: ضمن آنكه شوراى حقوق مالكيت و شوراى حقوق 
ــم و در حوزه كودك جوايز  ــتان ها فعال كرده اي كودكان را در مركز و اس

زيادى از سازمان هاى جهانى دريافت كرده ايم. 
ــيار وسيعى نيز  ــكى كه دامنه بس به گفته وى پرداختن به حقوق پزش
ــر اهتمام ما  ــالمى بيانگ ــث حقوقى در جمهورى اس ــاير مباح دارد و س
ــه آنها در حقوق  ــت كه هم ــرى اس به پيگيرى حقوق مردم و جامعه بش

شهروندى كه بررسى آن طوالنى شده ديده شده است. 
ــهروندى نيز گفت: بررسى اين منشور كه  ــور حقوق ش وى درباره منش
ــده ولى اميدواريم با  ــود طوالنى ش ــامل مى ش همه مباحث حقوق را ش

تأكيدهاى زياد رئيس جمهورى بزودى رونمايى شود. 

معاون وزير دادگسترى: 
محققان خارجى مى توانند مطالعات ذخاير ژنتيك را در ايران ثبت كنند

معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزارت دادگسترى گفت دانشمندان 
ــور،  ــاس بند ‹د› ماده 4 قانون ثبت اختراعات كش خارجى مى توانند براس
ــتراتژيك ايران را به جاى ثبت در  ــات تغيير و تحول در ذخاير اس مطالع

كشورهاى غربى در ايران به نام خود ثبت كنند. 
محمود عباسى در چهارمين كنگره بين المللى حقوق پزشكى با موضوع 
حقوق ژنتيك به ميزبانى دانشگاه يزد افزود: چند سال قبل اعالم شد كه 
ــور است براى بررسى  ــترك كش 400 ذخيره مهم ژنتيك كه ميراث مش
ــه و آلمان منتقل شده كه بند ‹د› ماده 4 قانون ثبت اختراعات،  به فرانس
ــمندان غربى در خصوص ذخاير  ــتر را براى ثبت نتايج مطالعات دانش بس

ژنتيك و ثبت آن به نام محققان در ايران فراهم شده است. 
ــاره اهميت جايگاه علم  ــكى ايران درب رئيس انجمن علمى حقوق پزش
ژنتيك تصريح كرد: در دو دهه گذشته و با كشف نقشه جامع ژن انسانى 
بر پيشگيرى و درمان بيمارى ها و نيز تحول در بخش هاى ديگر همچون 

كشاورزى، اين حوزه به صورت ويژه مورد توجه قرار گرفته است. 
ــى افزود: اين حوزه دانش چالش هاى متعددى را به همراه داشته  عباس
ــكالت  ــخگويى به مش كه برگزارى كنگره هاى علمى مى تواند زمينه پاس
ــمندان  ــه اى را براى تبادل نظر بين انديش ــم و زمين ــا را فراه و چالش ه

به وجود آورد. 
ــث ژنتيكى را از  ــكى مباح ــره بين الملل حقوق پزش ــر علمى كنگ دبي
ــوزه  ارزش هاى حقوقى و  ــت اندركاران و فعاالن ح دغدغه هاى فكرى دس

اخالقى دانست. 
ــكى ايران درمنطقه خاورميانه اضافه  ــاره به جايگاه برتر پزش وى با اش
ــچ پژوهش و كار درمانى  ــت كه در ايران هي ــرد: نزديك به دو دهه اس ك
ــكى بدون بررسى در كميته هاى اخالقى مراكز پژوهشى و  در حوزه پزش
ــر و امور بين الملل وزير  ــت. معاون حقوق بش ــده اس تحقيقاتى انجام نش
دادگسترى با بيان اينكه علم ژنتيك به دليل ماهيت فرآيندهاى موجود، 
بسيار حساس و پيچيده است ادامه داد: هم اكنون ده ها طرح ژنتيكى در 
ــت و در تمامى آنها معتقد به بررسى  ــور در حال بررسى و انجام اس كش

ابعاد اخالقى هستيم. 
ــون تكيه گاه حركت در  ــى تصريح كرد: اخالق، فقه، حقوق و قان عباس

فعاليت هاى علمى بوده و جلوگيرى از تخلف ها را ضمانت مى كند. 
ــح كرد: در حوزه هاى پرچالش مباحث ژنتيك ايران به عنوان  وى تصري
ــان نيازمند حمايت  ــن دارندگان ذخاير ژنتيك در جه ــى از بزرگ تري يك

قانونى از اين بخش است. 
عباسى خاطرنشان كرد: تاكنون از منظر حقوقى كمتر به بحث ژنتيك 
ــى  ــد چالش ها و ابعاد حقوقى اين حوزه مورد بررس ــده و باي پرداخته ش
ــتفاده از محصوالت تراريخته هم گفت: آخرين  ــرار گيرد. وى درباره اس ق
ــگاه علوم پزشكى  ــده از سوى دانش ــى كه در اين حوزه انجام ش پژوهش
ــوالت تراريخته قابل  ــه اعالم كرده كه محص ــهيد صدوقى يزد بوده ك ش

استفاده هستند. 
ــكى در زمينه حقوق ژنتيك با  چهارمين كنگره بين المللى حقوق پزش
ــتاندار يزد، معاون وزير دادگسترى كه دبير علمى اين كنگره و  حضور اس

رئيس انجمن علمى حقوق پزشكى ايران نيز هست در يزد برگزار شد. 
ــكى و چالش هاى  محور هاى حقوق درپژوهش هاى ژنتيك، ژنتيك پزش
حقوقى، حمايت قانونى از ذخاير ژنتيكى و مهندسى ژنتيكى و پيامدهاى 
ــده است. پانل  ــگاه يزد از محورهاى اين كنگره اعالم ش حقوقى در دانش
اول اين كنگره با حضور دكتر عليرضا كاظمى ابدى، دكتر جواد مظفرى، 
ــيم يحيى و دكتر  ــينى، دكتر نمير موفق كس ــن ميرحس دكتر سيدحس

حميد رحمانى منشادى برگزار شد. 
ــكى در زمينه حقوق  ــى حقوق پزش ــره بين الملل ــن كنگ در چهارمي
ــص علم ژنتيك  ــمند و متخص ــگر، دانش ــك بيش از 100پژوهش ژنتي

شركت داشتند. 
ــكى و چالش هاى  محور هاى حقوق درپژوهش هاى ژنتيك، ژنتيك پزش
حقوقى، حمايت قانونى از ذخاير ژنتيكى و مهندسى ژنتيكى و پيامدهاى 

حقوقى در دانشگاه يزد از محورهاى اين همايش بود. 
ــخ دادن به سواالت حوزه ژنتيك  اهداف اين كنگره بين المللى نيز پاس
ــمندان علم  و فراهم كردن فضايى براى تضارب آراء صاحب نظران و دانش
ــيدن به نظرات واحد درباره رفع چالش هاى موجود در اين  ژنتيك و رس

حوزه بود. 

رئيس ديوان محاسبات كشور گفت: حفظ قدرت تصميم گيرى مديران 
ــاوره پيشگيرانه در تخلفات و فساد ادارى مهم ترين اصل كار  همراه با مش

ديوان محاسبات كشور است. 
ــالمت نظام ادارى و مبارزه با فساد ادارى  عادل آذر در همايش ارتقا س
ــور به منظور حفاظت از  ــتان افزود: ديوان محاسبات كش ــتان كردس اس

بيت المال به روى كار آمده و در اين راستا اهداف خود را با انگيزه نظارت 
مستمر، پيشگرانه، هدايتگر و مقتدرگرايانه ادامه مى دهد. 

ــوراى  ــكار ش ــه راه ــتمر و مقتدران ــارت مس ــه وى، نظ ــه گفت ب
ــگيرى از تخلف ها  ــرى و پيش ــراى هدايتگ ــى ب ــتگاه هاى نظارت دس
ــت به گونه اى كه  ــان و مديران اس ــن كاركن ــادهاى ادارى بي و فس

ــاور براى  ــالوه بر نظارت، نقش مش ــا تحقق اين هدف ع ــوان ب مى ت
مديران نظام را ايفا كرد. 

رئيس ديوان محاسبات كشور افزود: مديران نظام به عنوان سرمايه هاى 
ــوراى نظارتى دستگاه ها  ــوند كه ش ــوب مى ش ــانى بيت المال محس انس
ــدرت تصميم گيرى آنها  ــاى خود را به گونه اى انجام دهند كه ق نظارت ه

از بين نرود. 
ــالمى با هدف  به گفته آذر، تمامى نهادهاى نظام مقدس جمهورى اس
ــده اند كه قدرت تصميم گيرى  ــور تشكيل ش ارائه خدمت به مردم و كش
ــانى دارد كه اعمال محدوديت  ــزايى در اين خدمت رس مديران نقش بس

براى آنان مى تواند مانعى در هدف باشد. 

وزير دادگسترى: تدوين منشور حقوق شهروندى بيانگر توجه جدى ايران به علوم انسانى است

رئيس ديوان محاسبات كشور: 

مشاوره پيشگيرانه با حفظ قدرت تصميم گيرى هدف ديوان محاسبات است

ــتاد مركزى  ــى و پژوهش س ــاون فرهنگ مع
ــتاد به  مبارزه با قاچاق كاال و ارز از ورود اين س
موضوع  «قاچاق در فضاى مجازى» خبر داد و 
ــوان  «مبارزه با قاچاق كاال  گفت واحدى با عن

در فضاى مجازى» تشكيل شده است. 
ــادى در گفت وگو با ايرنا  ــيدمحمدرضا عب س
ــد بر افزايش حجم عمليات مبارزه عليه  با تأكي
ــاق، گفت: آمار  ــت ها و باندهاى قاچ دانه درش
دستگاه هاى كاشف نشان مى دهد كه به صورت 
ــود.  جدى عمليات مبارزه با قاچاق دنبال مى ش
ــى از  ــت بخش ــده اس ــن عمليات موجب ش اي
فعاليت قاچاق به فضاى مجازى نيل پيدا كند. 
ــاق كاال و ارز با  ــارزه با قاچ ــتاد مب معاون س
ــب واحدى با عنوان   ــاره به اينكه بدين ترتي اش
«واحد مبارزه با قاچاق كاال در فضاى مجازى» 
ــت، افزود: كارگروه  ــكل گرفته اس ــتاد ش در س
ــارزه با قاچاق  ــتاد مب ــى – اجتماعى س فرهنگ
ــز براى اجراى اين برنامه عملياتى،  كاال و ارز ني
ــى، تبليغى و  ــت فرهنگ ــال تدوين پيوس در ح

رسانه اى است. 
ــروه  كارگ ــكيل  تش ــت  ماهي ــه  ب ــادى  عب
ــتاد اشاره كرد و گفت:  فرهنگى- اجتماعى س

ــا قاچاق  ــون مبارزه ب ــاس ماده 14 قان براس
ــى،  ــى، فرهنگ ــتگاه هاى تبليغ كاال و ارز، دس
برنامه هاى  ــد  موظفن ــى  آموزش و  ــى  پژوهش
ــى و ترويجى را  ــى، تحقيقات فرهنگى، آموزش
ــوراى عالى  ــاس سياست هاى ابالغى ش براس
ــتاد با هدف  انقالب فرهنگى و اولويت هاى س
ارتقاى  ــى،  داخل ــدات  تولي كيفيت  ــش  افزاي
ــتفاده از  ــگ عمومى براى گرايش به اس فرهن
ــى و جلوگيرى از مصرف  ــد داخل كاالى تولي

كاالى قاچاق، اجرا كنند. 
ــتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز ادامه  معاون س
ــروه فرهنگى  ــن قانون، كارگ ــب اي داد: بر حس
ــاق كاال و  ــارزه با قاچ ــتاد مب ــى س – اجتماع
ــو و همچنين  ــتگاه هاى عض ــا حضور دس ارز ب
وزارتخانه هاى فرهنگ و ارشاد اسالمى، آموزش 
ــوم، تحقيقات و فناورى  ــرورش و وزارت عل و پ
ــازمان هاى خبرگزارى جمهورى  و همچنين س
اسالمى (ايرنا)، صدا و سيما و تبليغات اسالمى 

تشكيل شده است. 
ــده اين كارگروه  عبادى درباره ماموريت عم
ــده  ــن ماموريت در دو بعد تعريف ش ــت: اي گف
ــگ عمومى براى  ــت؛ يك بعد ارتقاى فرهن اس

ــد داخلى و  ــتفاده از كاالى تولي ــش و اس گراي
جنبه ديگر، جلوگيرى از مصرف كاالى قاچاق 
ــت؛ به عبارتى ديگر، در اين كارگروه هدف  اس
ــراى كاالى قاچاق دنبال  ــرى از تقاضا ب جلوگي
مى شود. معاون ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
ــت فرهنگى-تبليغِى  گفت: اين كارگروه پيوس
ــارزه با  ــتاد مركزى مب ــاى ملى س ماموريت ه
ــن مى كند؛ به عنوان  ــاق كاال و ارز را تدوي قاچ
ــت فرهنگى  ــروه پيوس ــن كارگ ــه، در اي نمون
ــه، مبارزه با  ــطح عرض ــارزه با قاچاق در س مب
ــترى  ــاك و همچنين طرح رجيس قاچاق پوش
ــده  ــردن تلفن هاى همراه) تدوين ش (كددارك

است. 
ــخنگوى ستاد مركزى  ــم خورشيدى، س قاس
مبارزه با قاچاق كاال و ارز پيش از اين از كاهش 
ــور در سال هاى  10 ميليارد دالرى قاچاق كش

1393 و 1394 خبر داده بود. 
ــادى  ــائل كالن اقتص ــل  «مس ــه عام وى س
ــگيرانه» و   ــات پيش ــام اقدام ــور»،  «انج كش
ــه اى» را از داليل كاهش 10  ــات مقابل «اقدام
ــال اخير اعالم  ــارد دالرى قاچاق در دو س ميلي

كرد. 

ــاره به اينكه عدم آشنايى مديران  ــبات كشور با اش رئيس ديوان محاس
ــت، گفت: اين ديوان  ــاد در نهادها اس از قوانين از داليل بروز تخلف و فس
هم اكنون در حال تدوين دورهاى منسجم آموزشى براى آشنايى كاركنان 
و مديران نهادها است كه اين دوره ها از ابتداى سال 1396 در تمام نقاط 

كشور آغاز مى شود. 
ــژه و جداگانه  ــازمان به صورت وي ــن دوره ها براى هر س ــزود: اي آذر اف
ــير آن براى جامعه  ــود و در آن قوانين مربوطه آنها با تفس ــن مى ش تدوي

هدف آموزش داده مى شوند. 
ــش تصميم گيرى بين  ــن را از انگيزه هاى افزاي ــه قواني ــنايى ب وى آش
ــمت  ــران عنوان كرد و افزود: با اين اقدام ها مى توان مديران را به س مدي
ــالمى نيز در  ــوق داد تا اهداف نظام مقدس جمهورى اس اجراى طرح س

كنار قانونمند بودن بيشتر از گذشته تحقق يابد. 
كميته حسابرسى اقتصاد مقاومتى و حسابرسى عملكرد آن 

تشكيل مى شود 
ــكيل كميته حسابرسى اقتصاد  ــور از تش ــبات كش رئيس ديوان محاس
مقاومتى و حسابرسى عملكرد آن از سال 96 خبر داد و افزود: رهبرى با 
ــى عميق چالش هاى پيش روى كشور را رصد و طبق شعارهايى به  بينش

مردم و مسئوالن اعالم مى كنند. 
ــان  ــاد مقاومتى هم اكنون از مهم ترين تأكيدهاى ايش ــت: اقتص آذر گف
ــبات با تشكيل كميته ويژه براى آن به دنبال بررسى  بوده و ديوان محاس

مراحل تحقق و موانع رسيدن به آن است. 
شوراى نظارتى مشاور مديران در اجراى قانون هستند 

ــور با بيان اينكه هدايت مديران به سمت  ــبات كش رئيس ديوان محاس

اجراى قانون از ديگر اهداف اين ديوان است، افزود: در خواست مشاوره با 
متخصصان آشنا به قانون همكارى مديران براى تحقق اين هدف است. 

آذر گفت: در اين راستا يكى از وزارتخانه ها همكارى تنگاتنگى با ديوان 
ــبات داشته و در تمامى قراردادهاى بين المللى و مناقصه هاى خود  محاس

به منظور رعايت جوانب قانون مشاوره دريافت مى كنند. 

معاون ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز: 
عمليات مبارزه با عرضه كاالى قاچاق در فضاى مجازى آغاز شده است

آموزش مديران و كاركنان 
دولت براى آشنايى با قوانين سال 1396 آغاز مى شود 
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تحليل معامله معارض با قولنامه

ــث مربوط به وعده بيع يا قولنامه از  در روزگار ما بح
ــور  ــائل بحث برانگيز بين محاكم و حقوقدانان كش مس
ــناد عادى كه  ــت، اس ــرف جامعه بوده و اس ــى ع و حت
ــند  ــراى خريدوفروش امالك خود مى نويس ــخاص ب اش
ــه طورى كه  ــده ب ــوارى هاى جامعه ما ش ــى از دش يك
ــناد  ــبت به حجيت اين اس ــى ديدگاه قضات ما نس حت
ــم رويه قضايى  ــت براى همين ه ــك و ترديد اس با ش
ــخص نبوده و هر  ــز درباره ماهيت و آثار قولنامه مش ني
ــه اى از قولنامه براى خود دارد.  ــير جداگان محاكم تفس
ــايد علت اين ابهامات پيش بينى نشدن قولنامه  البته ش
ــم با توجه به  ــى برگردد، رويه قضايى ه ــون مدن در قان
ــان جوان به فن تفسير قابل اعتماد  ــلط دادرس عدم تس
ــد، توجه كوتاه به آراى صادره در مورد  به نظر نمى رس
ــت كه بيشتر قضات ما هنوز  قولنامه خود مويد اين اس
ــناخت فلسفه قولنامه دچار ترديد شده اند پس به  در ش
ــند  ــير اين س ــار بايد نظر علماى حقوق را در تفس ناچ
ــرات دكترين هم راه حل  ــد ولى با مراجعه به نظ برگزي
ــود تعارض هاى  ــود، وج ــكار نمى ش ــه براى ما آش قضي
ــديد بين نظرات و... نمى تواند محملى براى شناخت  ش
ــه داريم  ــا در اين مقال ــى كه م ــد. هدف ــند باش اين س
ــاط با معامله  ــن حقوقى در ارتب ــى نظرات دكتري بررس
ــت كه در حال حاضر، امر آشكار  معارض با قولنامه اس
ــت كه افرادى همزمان چند قولنامه با  در جامعه ما اس
ــى از ضعف اخالق  ــراد مختلف مى بندند كه خود ناش اف
ــت. در مذهبى كه بر قول افراد  ــن اين گونه  افراد اس بي
ــده و فرموده اوفوا بالعقود چرا چنين مردمانى  تاكيدش
ــول و وعده خود  ــك حرمت كرده و زير ق ــه هت اين گون
ــود كه اين امر از  ــى بش مى زنند؛ اينها بايد آسيب شناس
ــن مقاله در دو گفتار  ــت. اي حوصله اين مقاله خارج اس
ــه و آثار  ــار اول قولنام ــت كه در گفت ــده اس تدوين ش
ــود و در گفتار دوم كه انگيزه اصلى  ــى مى ش آن بررس
ــت بررسى معامله معارض با قولنامه از  نگارش مقاله اس

ديدگاه علماى حقوق و حقوق موضوعه است. 

 گفتار اول: تعريف و تشريح قولنامه
ــه، تعاريف  ــل بيع يا قولنام ــان از وعده متقاب حقوقدان
ــر لنگرودى در  ــد، جناب دكت ــى به عمل آورده ان مختلف
ــت غالبا  ــته اى اس تعريف قولنامه مى آورند؛ قولنامه نوش
ــاختن عقدى در مورد  ــادى و حاكى از توافق بر واقع س ع
ــف از آن پرداخت مبلغى  ــى كه ضمانت اجراى تخل معين
ــمول ماده 10 ق. م. است. همچنين  است. اين توافق مش
استاد مسلم حقوق جناب دكتر ناصر كاتوزيان در تعريف 
ــنده  ــواردى كه خريدار و فروش ــه مى آورند: در م قولنام
ــده،  قصد معامله اى دارند كه هنوز مقدمات آن فراهم نش
ــه معامله را با  ــد و تعهد مى كنند ك ــراردادى را مى بندن ق
ــرايط معين و در مهلت خاص انجام دهند. سندى كه  ش
ــع و در زبان عرف  ــود وعده بي ــن باب تنظيم مى ش در اي

قولنامه مى نامند.  
ــت «قول» و  ــوى تركيبى از دو لغ ــر لغ ــه از نظ قولنام
ــته يا پيمان نوشته شده يا نامه اى  «و نامه» به معنى نوش
كه حاوى يك تعهد و قبول است، از نظر اصطالحى وعده 
بيع اين است كه فروشنده تعهد مى كند كه تا زمان ثبت 
ــمى، مورد بيع را به كسى نفروشد و  ــناد رس مبيع در اس
ــته اى تعهد مى كند كه  در مقابل خريدار هم در يك نوش
ــدت مذكور ثمن را تحويل بايع دهد و زير قول خود  در م

نزند. 
ــه خود را به آقاى  ــتم كه خان براى مثال من مايل هس
ــرايط ديگر  ــم، لذا در مورد قيمت و ش بهزاد نورى بفروش
ــا آقاى بهزاد نورى  ــيده ايم، ام معامله با هم به توافق رس

براى تهيه پول و مقدمات اوليه به چند روز مهلت احتياج 
ــاب  دارد همچنين بنده هم بايد براى گرفتن مفاصا حس
ــود.  ــند ممكن ش ــى و... اقدام كنم تا عمل ثبت س ماليات
ــى پيدا كند و به  ــه اين معامله حالت قطع ــذا براى اينك ل
نوعى من و آقاى نورى به اين معامله پايبند باشيم سندى 
ــن تعهد مى كنم كه  ــند م ــيم و در ضمن اين س مى نويس
اسناد الزم را كه در باال گفته شد ظرف دو ماه تهيه كنم 
و براى انتقال خانه فوق الذكر در برابر يك ميليارد ريال در 
ــتان اردبيل حاضر شوم و آقاى  دفتر خانه شماره فالن اس
ــود كه در اين دفترخانه با  نورى هم در برابر، ملتزم مى ش

آوردن ثمن معامله براى زدن سند خانه بيايد. 
ــده بيع و تنظيم  ــه هدف از ايجاد وع ــس مى بينيم ك پ
قولنامه موجود، اين است كه بين من و آقاى نورى دينى 
ــاء عقد بيع است، لذا اگر  به وجود آيد كه موضوع آن انش
ــال آقاى نورى بعد از دوماه ثمن را در دفترخانه حاضر  مث

نكند بنده مى توانم الزام او را به بيع از دادگاه بخواهم. 
ــش كه آيا قولنامه التزام  رويه قضايى در برابر اين پرس
ــند بيع، هيچ گاه پاسخ قطعى  به خريدوفروش است يا س
ــكال مربوط به گونه گونى  ــته است. بخشى از اين اش نداش
قولنامه است. بيشتر اين اسناد را واسطه هايى مى نويسند 
ــى از قوانين دارند. انضباط و قاعده اى در  كه آگاهى اندك
ــت و گاه نيز آميخته با نيرنگ و رياست، طبيعى  كار نيس
ــن پراكنده گويى ها،  ــم دادگاه در برابر اي ــت كه تصمي اس
يكنواخت و همگون نيست و در هر مورد متكى به اوضاع 
احوال و شيوه خاص تنظيم سند است، ولى بخش مهم تر 
ــا در نظام عقود  ــنخ وعده ه ــى از بيگانه بودن اين س ناش
سنتى ماست؛ وعده اى است الزام آور و داراى آثار حقوقى 
ــرط  ــى مى تواند آن را بپذيرد كه به نفوذ ش ــا فقيه و تنه

ابتدايى اعتقاد داشته باشد.  
ــد كه در حقوق ايران  ــايد به خاطر همين امر باش ش
ــدت نظر ندارد  ــى ايران در اين موضوع وح رويه قضاي
ــاوى تعهد به بيع  ــه را پيش قرارداد ح ــى قولنام گروه
ــند  ــذف قولنامه به عنوان س ــى هم ح ــد گروه مى دانن
ــر گروهى هم مبايعه  ــزام آور را الزم مى دانند. در آخ ال
ــه جاى قولنامه مى آوردند و عنوان مى كند كه  نامه را ب
ــا ايجاب و قبولى  ــت و عقد ب قولنامه خود عقد بيع اس
ــند  ــود؛ تعهد به تنظيم س كه در آن مى آيد واقع مى ش
ــوذ آن در برابر ديگران  ــد و نف ــمى براى كمال عق رس
ــر، عقد بيع با  ــه بيان ديگ ــت و چهره فرعى دارد ب اس
ــود و مالكيت انتقال  ــه واقع مى ش ــند قولنام امضاى س
ــد التزام به  ــند، مانن ــد؛ منتها تعهد به تنظيم س مى ياب
ــد كه مى توان  ــده دو طرف باقى مى مان ــليم، بر عه تس

اجراى آن را از دادگاه خواست. 
ــاير قراردادهايى كه طرفين براى انجام  قولنامه مانند س
ــت و بايد  ــد در دادگاه معتبر اس ــدى تنظيم مى كنن تعه
ــاد آن را اجرا كنند و به موجب آن مى توان الزام اجبار  مف
طرفى را كه از انجام تعهدش خوددارى مى كند از دادگاه 
ــنده از حضور  ــن ترتيب، اگر فروش ــت كرد. بدي درخواس
ــمى ملك به خريدار  ــناد رسمى و انتقال رس در دفتر اس
خوددارى كند خريدار مى تواند از دادگاه صالح درخواست 
كند او را براى به نام زدن سند در دفترخانه مجبور كند. 

گفتار دوم: معامله معارض با قولنامه
ــت و در نظر  ــن بحثى كه در وعده بيع اس ــا مهم تري ام
ــواالت كارشناسى ارشد دور نمى ماند، قولنامه  طراحان س
ــود كه بعد از دو  ــد اينكه بنده قرار ب ــت؛ مانن معارض اس
ــه آقاى نورى تحويل دهم در  ــخصى خود را ب ماه خانه ش
مقابل گرفتن ثمن معامله ولى بعد از اين وعده بنده خانه 
خود را به آقاى اصولى مى فروشم، حال سوالى كه ممكن 
است پرسيده شود اين است كه حكم معامله بنده با آقاى 
ــد؟ جواب اين سوال را از چند جهت  نورى چه خواهد ش

ــى كرد مثال اگر هردو قولنامه عادى باشند  مى توان بررس
ــمى باشند  ــند رس حكم خاص خود را دارد، اگر هر دو س
ــرايط خاص خود و... اما ما صرفا اين قضيه را از ديدگاه  ش
ــى مى كنيم، در واقع هدف از نوشتن  علماى حقوق بررس
ــى قولنامه معارض  ــت كه آثار حقوق اين مطلب اين نيس
ــود بلكه بعد از طى مقدمه اى  به صورت مبسوط آورده ش
ــتم كه نظرات دكترين حقوقى كه بسيار  حقير مى خواس

مهم است براى شما هويدا شود. 
ــد: معامله معارض با  ــهيدى مى فرماين مرحوم دكتر ش
ــان معتقدند ممكن است در  ــت؛ ايش قولنامه غير نافذ اس
ــاختمانى را  ــراردادى يكى از دو طرف تعهد كند كه س ق
ــاخت به طرف ديگر بفروشد و اين  كه در آينده خواهد س
ــت، بلكه تعهد  طرف قبول كند. چنين قراردادى بيع نيس
ــع در آينده فعال  ــد مورد عقد بي ــت كه هرچن بر بيع اس
موجود نيست ليكن ايجاد قرارداد صحيح است چه اينكه 
ــاختمان نيست، بلكه تعهد  مورد معامله در اين قرارداد س
بر بيع ساختمان است همچنين استاد مى فرمايند، متعهد 
ــرده و نتيجه  ــه فروش مال معينى ك ــه تعهد ب در قولنام
چنين قراردادى ايجاد حق عينى براى متعهدله است زيرا 
ــخاص به شىء معين را حقوق عينى مى گويند  حقوق اش
اين حق هر چند حق مالكيت نيست ولى چون حق دينى 
ــه نوعى به عين معينى تعلق گرفته و در واقع نافى حق  ب
عينى متعهدله است در نتيجه طبق قاعده كلى كه حقوق 
ــود. معامله  ــق عين باعث عدم نفوذ معامله مى ش نافى ح

دوم غيرنافد است.
ــر كاتوزيان مى فرمايند: معامله معارض با قولنامه  دكت
قابل ابطال از سوى متعهدله است. ايشان معتقد است، 
قولنامه مانند ساير اسنادى كه براى ايجاد تعهد تنظيم 
ــت و دو طرف مكلف به  ــود، در دادگاه معتبر اس مى ش
اجراى مفاد آن هستند، زيرا تعهدى كه ضمن آن شده 
ــت (ماده 10  ــنده اس متكى به قرارداد خريدار و فروش
ــاد آن ايجاد  ــراى اجراى مف ــه تنها ب ــه، ن ق. م.) قولنام
ــرط اسقاط  التزام مى كند، بلكه به طور ضمنى حاوى ش
ــت. پس اگر  ــا مفاد تعهد نيز اس ــق تصرف مخالف ب ح
ــده  مالكى كه در قولنامه متعهد به فروش ملك خود ش
ــد، برمبناى همين  ــرى انتقال ده ــت، آن را به ديگ اس
ــرط ضمنى، مى توان ابطال آن را از دادگاه خواست،  ش
همچنين استاد با استدالل ديگرى مى فرمايند: قولنامه 
ــق دينى مبنى بر  ــى نمى كند و تنها ح ــاد حق عين ايج
ــود و  ــتقر مى ش ــال معين بر ذمه متعهد مس ــروش م ف
ــع ملك خود  ــه ديگرى در واق ــد با فروش مال ب متعه
ــود را اعمال كرده  ــت و حق مالكيت خ ــه اس را فروخت
ــود را كرده ولى با  ــد اگرچه اعمال حق خ ــت. متعه اس
ــت و  ــال حق خود به ضرر متعهدله اقدام كرده اس اعم
ــت و سوء استفاده از  ــتفاده از حق اس اين نوعى سوء اس
حق به موجب اصل 40 قانون اساسى كه مقرر مى دارد 
هيچ كس نمى تواند اعمال حق خويش را موجب اضرار 
ــت. در  ــا منافع عمومى قرار دهد، ممنوع اس ديگران ي
ــال معين تعهد  ــد به فروش م ــى متعهد ضمن تعه ثان
ــوع تعهد را تا  ــى بر اينكه مال موض ــرى كرده مبن ديگ

موعد انجام عقد بيع به ديگرى نفروشد. 
ــال موضوع معامله عالوه بر  ــن ترتيب كه مالك م بدي
ــى تعهد به  ــروش كرده به طور ضمن ــه تعهد به ف اينك
ــدارى مال مذكور تا زمان وقوع معامله را نيز كرده  نگه
ــى فروخته در واقع  ــال را به ثالث ــت و اكنون كه م اس
ــق معامله اى را انجام داده كه باعث اضرار به  من غير ح
ــت. بنا به داليل فوق يعنى اصل 40  ــده اس ديگرى ش
قانون اساسى اين معامله قابل ابطال از سوى زيان ديده 

است.
ــارض با قولنامه  ــى مى فرمايند: معامله مع ــر صفاي دكت
ــارت متعهدله را  ــد خس ــد باي ــت ولى متعه ــح اس صحي

ــان معتقدند كه در قولنامه براى متعهدله حق  بدهد. ايش
ــود، زيرا حقوق عينى در حقوق ايران عينى ايجاد نمى ش

 (م 29 ق م) احصاء شده هستند و غير  از موارد احصايى 
حقوق عينى ديگرى نداريم و حق ايجاد شده براى متعهد 
له حق دينى است و طبق قاعده كلى معامالت معارض با 
ــت و فقط در صورت زيان متعهدله  حق دينى صحيح اس
ــد و نتيجه نهايى اينكه  ــد متعهد زيان او را جبران كن باي
ــارت  ــت ولى متعهد بايد خس چنين معامله اى صحيح اس

متعهدله را جبران كند.
ــكده حقوق شهيد  ــانى، استاد دانش دكتر محمود كاش
ــتى مى فرمايند: زمانى كه هردو قولنامه عادى باشند  بهش
در يك تحليل حقوقى اين دو قولنامه عادى را مى توان به 
ــان دو عقد هبه جداگانه دانست كه شخصى مال خود  س
را به دو شخص هبه مى كند ولى آن را به هيچ يك از آن 
ــليم نمى كند. از آنجا كه عقد هبه طبق ماده 798  دو تس
ــت  ــود و كامل نيس ــدون قبض هبه گيرنده واقع نمى ش ب
ــار هبه كننده  ــه گيرنده حق و اختي ــليم مال به هب و تس
ــور نمى تواند  ــخص مزب ــت، بنابراين هيچ يك از دو ش اس
الزام هبه كننده را به تسليم مال خود از دادگاه درخواست 
ــه تاثيرى ندارد.  ــدم بودن تاريخ يكى از دو هب كند و مق
هبه كننده اختيار مال خود را همچنان در دست دارد و به 
هر يك تسليم كند آن هبه كامل مى شود. همين حكم در 

مورد دو قولنامه عادى معارض نيز جارى است.
ــد معامله دوم كه انجام شده است قابل  به نظر مى رس
ــد اين نظر زمانى تقويت مى شود كه معامله  ابطال نباش
ــون هنگامى كه  ــد چ ــمى باش ــند رس دوم به صورت س
ــت، ملك خود را با  ــك پس از امضاى قولنامه نخس مال
شخص ديگرى قولنامه مى كند و اين قولنامه به تنظيم 
ــمى مى انجامد انتقال ملك به نام خريدار دوم  سند رس
ــاده 22 و بند  ــد لذا م ــر امالك به ثبت مى رس در دفت
ــت مالكيت خريدار  ــاده 46 و ماده 72 قانون ثب يك م
ــمى بودن معامله  ــند. رس ــميت مى شناس دوم را به رس
ــخاص ثالث كه ماده 72  ــبت به اش دوم و اعتبار آن نس
قانون ثبت به آن تاكيد كرده است شامل همه اشخاص 
ــاده 22 قانون ثبت  ــت م ــه خريدار اول هم اس از جمل
تصريح مى كند پس از ثبت ملك در دفتر امالك دولت 
ــد كه اين ملك به نام او  ــى را مالك مى شناس فقط كس
ــد اما معامله كننده  ــيده باش در دفتر امالك به ثبت رس
ــت بايد از طرق ديگر كه در ماده 117 قانون ثبت  نخس
ــاده مقرر مى دارد:  ــت احقاق حق كند. اين م آمده اس
«هركس به موجب سند رسمى يا عادى نسبت به عين 
ــا غير منقول) حقى به  ــا منفعت مالى (اعم از منقول ي ي
ــبت به همان عين  ــخاصى داده و بعد نس شخص يا اش
ــه يا تعهدى  ــمى معامل ــند رس ــا منفعت به موجب س ي
ــاقه از  معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال ش

سه تا 10 سال محكوم خواهد شد.» 
ــنده اى  ــرى مى تواند مجازات فروش ــه كيف پس جنب
ــت، البته وجود  ــد كه به عهد خودش وفا نكرده اس باش
ــذار معامله  ــت كه قانونگ ــود ماده 117 مويد اين اس خ
ــت  ــت را درس ــت اس دومى كه معارض با معامله نخس
ــد،  ــل ابطال نخواهد ش ــه قاب ــذا اين معامل ــد ل مى دان
ــنده را يك جرم  ــاده عمل فروش ــن چون اين م بنابراي
ــاكى يا همان معامله كننده نخست مى تواند  ــته ش دانس
ــى از اين جرم را از  ــى ضرر و زيان ناش ــق قانون از طري
ــنده مطالبه كند. البته با وجود صريح بودن ماده  فروش
ــاده برآمدند  ــير اين م ــى از قضات در تفس 117، بعض
ــاد در مقابل نص  ــكار اجته ــه طورى كه به صورت آش ب
ــه كلى آراى غير واقعى را كه مخالف اين ماده  كرده و ب
ــاده گفتند  ــير اين م ــود صادر كردند. عده اى در تفس ب
ــند  ــند عادى و معامله دوم با س ــه اول با س ــر معامل اگ
ــد اين عمل معامله معارض و مشمول ماده  ــمى باش رس

ــتدالل اين دسته از قضات  ــت. اس 117 قانون ثبت نيس
ــند عادى واقع  ــت با س ــن بود كه چون معامله نخس اي
ــناد عادى را در  ــواد 46 و 48 قانون ثبت اس ــده و م ش
ــده بى اعتبار مى دانند و در  ــورد انتقال امالك ثبت ش م
ــتناد نمى دانند، بنابراين قابليت تعارض  محاكم قابل اس
ــده است،  ــمى واقع ش ــند رس با معامله دوم را كه با س
ــرر در ماده 117  ــمول كيفر مق ــنده مش ندارد و فروش
ــور با  ــعبه هاى ديوان كش نخواهد بود. ولى پاره اى از ش
ــر كردند كه  ــاده 117 چنين اظهارنظ ــر نص م تكيه ب
ــده  ــبت به يك ملك ثبت ش صرف انجام دو معامله نس
كه معامله اول عادى و معامله دوم با سند رسمى است 
ــود و مشمول ماده 117  ــمرده مى ش معامله معارض ش
ــدن اختالف هيات عمومى  ــت. با زياد ش قانون ثبت اس
ــتان كل، در آبان  ــور با پيشنهاد دادس ديوان عالى كش

سال 1351 چنين اظهارنظر كرد: 
ــمول ماده 117  ــرط تحقق بزه مش ــر به اينكه ش  «نظ
ــارض دو معامله  ــالك قابليت تع ــناد و ام قانون ثبت اس
ــت و در نقاطى كه ثبت  ــه يك مال اس ــبت ب يا تعهد نس
رسمى اسناد مربوط به عقود و معامالت اموال غير منقول 
ــد  ــد اول ماده 46 قانون مزبور اجبارى باش ــه موجب بن ب
ــق ماده 48  ــه آن اموال طب ــادى راجع به معامل ــند ع س
ــك از ادارات و محاكم پذيرفته  ــچ ي ــان قانون در هي هم
ــمى نخواهد داشت،  ــند رس ــده و قابليت تعارض با س نش
بنابراين چنانچه كسى در اين قبيل نقاط با وجود اجبارى 
ــبت به مال  ــناد قبال معامله اى نس ــمى اس بودن ثبت رس
ــند عادى انجام دهد و سپس به  ــيله س غير منقول به وس
ــمى معامله اى معارض با معامله اول در  ــند رس موجب س
مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصاديق ماده 117 
ــناد نخواهد بود، بلكه ممكن است بر فرض  قانون ثبت اس
ــوء نيت با ماده كيفرى ديگرى قابل انطباق باشد.  احراز س
ــال  ــق قانون وحدت رويه قضايى مصوب س اين رأى طب
ــا در موارد  ــور و دادگاه ه ــعب ديوان كش 1328 براى ش

مشابه الزم االتباع است.» 
ــمى  ــند رس به اين ترتيب رأى وحدت رويه مزبور به س
ــدار دوم و ثبت دفتر امالك اعتبار داده و راهى براى  خري
ابطال معامله اول باقى نگذاشته است. اين رأى همچنين 
ــده كه  ــه معارض در زمينه يك ملك ثبت ش از دو معامل
ــند رسمى است و صف  ــند عادى و دومى با س اولى با س
ــاده 117 قانون ثبت را  ــته و در واقع م كيفرى را بر داش
ــت. برخالف آنچه در ذيل اين رأى وحدت  نسخ كرده اس
ــمول هيچ عنوان  ــه معارض مش ــت معامل رويه آمده اس
ــت، علت  ــرى ديگر به ويژه جرم كالهبردارى نيز نيس كيف
اين امر هم عدم داشتن سوءنيت فروشنده در معامله اول 
ــنده صرفا از اجراى قرارداد خوددارى كرده  است و فروش
و عمل وى به دليل مخدوش بودن قصد نمى تواند حاكى 

كالهبردارى باشد. 
ــتن وصف كيفرى از معامله معارض،  بنابراين با برداش
ــى از  ــاب ضرر و زيان ناش ــد از ب ــدار اول نمى توان خري
ــام معامله معارض از  ــاراتى را كه در پى انج جرم، خس
ــت مطالبه كند. البته  ــوى فروشنده متحمل شده اس س
ــارت مربوط به ثمن داده شده  خريدار اول از بابت خس
ــارت تاخير تأديه كند  ــره آن مى تواند ادعاى خس و به
ــال و مورد  ــت وى از عين م ــت كلى دس ــى در حال ول
ــد كارى كند. همچنين  ــت و نمى توان ــه كوتاه اس معامل
ــدن ناعادالنه  ــا مى تواند از باب دارا ش ــدار اول تنه خري
ــده،  ــد و پرداخت هاى انجام ش ــنده رجوع كن به فروش
ــت پيش پرداخت و ديگر  ــان ديركرد از هنگام پرداخ زي
ــاط ثمن و همچنين افزايش بهايى را كه فروشنده  اقس
ــت مطالبه كند.  ــت آورده اس در معامله معارض به دس
ــته خواهان نمى تواند بيش از كل  در اين صورت خواس

رقم معامله دوم باشد.

ناصر رهبر
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اخبار اخبار
نوفرستی اعالم کرد؛ 

10 سال طرح نوروزی سفرهای دریایی 
بدون تلفات انسانی

خبرنگار  بـنـدرعـباس- 
معاون   - فرصـت امـروز 
و  بنادر  اداره کل  دریایی  امور 
ضمن  هرمزگان  دریانوردی 
اشاره به اجرای 10 سال طرح 
در  دریایی  سفرهای  نوروزی 

این استان گفت: طی این مدت هیچ گونه تلفات انسانی در مسیرها، 
شناورها و زمان دریانوردی مجاز ثبت نشده است. به گزارش واحد 
اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، 
"مهدی نوفرستی" که در سومین نشست هماهنگی طرح ساماندهی 
سفرهای دریایی ویژه نوروز 96 سخن می گفت، ضمن بیان گزارشی 
از طرح نوروزی گذشته افزود: در این طرح که از 25 اسفندماه تا 15 
فروردین به مدت 20 روز برگزار شد، حدود سه هزار نفر شامل خدمه 
شناورها، بازرسان، برج کنترل، مسئولین بنادر، کارکنان پشتیبانی 
و عملیاتی و همچنین شرکت های همکار مشارکت داشتند که در 
مجموع 259 هزار نفرساعت خدمات به مسافرین دریایی ارائه شد. 
به گفته نوفرستی، گزارش های تحلیل آماری نشانگر این است که در 
تعطیالت نوروزی گذشته، جابجایی 5.5 میلیون نفر سفر، رشد 8.3 
درصدی به ثبت رسید. همچنین جابجایی بالغ بر 531 هزار خودرو با 
افزایش 8.3 درصدی و ترابری 1.2 میلیون نفر در گشت های تفریحی 
دریایی با افزایش 18.3 درصدی نیز از جمله نتایج اجرای این طرح 
بود. معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از سهم 
تفکیکی بنادر مسافری استان در این رابطه نیز سخن به میان آورد 
و گفت: بنادر پهل و الفت جزیره قشم با 49 درصد، شهید حقانی 
از مجموع  بندرعباس 11 درصد و شهید ذاکری قشم 10 درصد 
جابجایی مسافر و گردشگر را به خود اختصاص داده اند. وی بیان 
کرد: سهم اسکله های گردشگری 18 درصد، کیش 5 درصد، چارک 
این مقام  4درصد، هرمز 2 درصد و آفتاب یک درصد بوده است. 
مسئول اقدامات در دستور کار برای اجرای طرح نوروزی 96 را در 
بخش های شناورها، پایانه های مسافری، ایمنی مسیر تردد، شرایط 
اضطرار و اطالع رسانی برای حضار تشریح کرد. وی در پایان یادآور 
شد: از سال 86 تاکنون که 10 سال از اجرای طرح نوروزی سفرهای 
دریایی در هرمزگان می گذرد، هیچ گونه تلفات انسانی در مسیرهای 
مجاز، شناورهای مجاز و زمان دریانوردی مجاز به ثبت نرسیده است. 
شایان ذکر است، در پایان این نشست، معاونین و نمایندگان واحدهای 
دریایی، بندری، فنی و مهندسی عمران، مدیران بنادر تابعه و دیگر 
دست اندرکاران طرح نوروزی به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود 
در خصوص برگزاری هر چه بهتر طرح ساماندهی سفرهای دریایی 

پرداختند.

 اجرای رزمایش پدافند غیرعامل 
در استان گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استان گلستان، در راستای اجرای فرامین مقام 
معظم رهبری مبنی بر لزوم توجه ویژه به موضوع پدافند غیرعامل، 
شهرستان  در  توزیع  فوق  پست  یک  قطع  رزمایش  شرکت  این 
بندرترکمن در هفته موسوم به پدافند غیرعامل را به اجرا گذاشت.

در این رزمایش که با هدف برقدار کردن شهرها، روستاها و صنایع 
بزرگ بی برق شده، از پست های فوق توزیع مجاور برگزار شد عالوه بر 
مدیرعامل و معاون بهره برداری و دیسپاچینگ و مدیریت توزیع برق 
شهرستان ترکمن، فرماندار این شهرستان، نمایندگان نیروی انتظامی، 
هالل احمر و سازمان آتش نشانی نیز حضور داشتند.رزمایش بی برقی 
پست فوق توزیع شهدای بندرترکمن در سطوح مختلف برگزار شد 
که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:1- قطع برق 45 
مشترک دیماندی در سطح استان با هدف در مدار آوردن مولد های 
اضطراری2- قطع برق مشترکین عمومی یک پست توزیع برق 100 
کیلوولت آمپری که دارای 65 مشترک عمومی بوده است با هدف در 
مدار آوردن مولد اضطراری در زمان تخریب یک پست عمومی3- قطع 
پست فوق توزیع شهدای بندر ترکمن که 26000 مشترک عمومی و 
صنعتی را در شهر بندرترکمن و 25 روستای تابعه و همچنین صنایع 
بزرگ یگانه خزر و ایستگاه پمپاژ بسیار حساس قلعه جیق را تغذیه 
می نمود با هدف رفع بی برقی در یک منطقه وسیع در سطح استاندارد 
این رزمایش بار پست بندر ترکمن در زمان قطع حدود 12 مگاوات 
بوده که با همکاری مدیریتهای برق شهرستانهای اطراف، بار 11 فیدر 
فشار متوسط بر روی پستهای مجاور منتقل شد و در این زمینه هیچ 
یک از پستهای مجاور دچار افزایش بار بیش از 70% نشده است.تعداد 
نیروهای حاضر در این رزمایش 90 نفر بود که با توجه به زمان پیش 

بینی شده بیش از 450 نفر ساعت کار صورت پذیرفت.

بازدید مدیر عامل شرکت آب و فاضالب از 
آبرسانی به موکب های مرز مهران

و  آب  شرکت  عامل  مدیر   - امروز  فرصت  خبرنگار   - ایالم 
فاضالب استان از وضعیت آبرسانی به موکب های مهران بازدید و از 
اختصاص حدود 18 دستگاه تانکر آب رسانی و لوله کشی آب برای 
موکب های مرز مهران خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
و فاضالب استان ایالم، در این بازدیدمهندس بیرنوندی با بیان اینکه 
این شرکت آمادگی کامل برای خدمات آبرسانی به زوار به نحوه 
مطلوب دارد گفت: با هماهنگی های صورت گرفته عالوه بر امکانات 
شرکت آبفای استان ایالم، امکانات شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور و تعدادی از شرکت های آب و فاضالب سایر استان ها نیز، 
برای خدمات رسانی به زوار اربعین بکار گرفته شده است. مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب با اشاره به تامین آبرسانی به موکب ها 
و زائران حسینی در مرز مهران اظهار داشت: همزمان با آماده سازی 
مرز مهران جهت برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم اربعین حسینی 
و  بهداشتی  شرب  آب  تامین  منظور  به  فاضالب  و  آب  شرکت 
باتوجه به تجربیات مفید سال گذشته اقدام به لوله کشی آب برای 
موکب های مرز مهران کرده است. به استقرار دو دستگاه آب بسته 
بندی اشاره نمود گفت: برای اولین بار با هماهنگی شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور یک کارخانه سیار تولید آب بهداشتی برای 
تولید روزانه حدود 150 هزار آب....و تحویل به ستاد عتبات برای 
استفاده زوار در راهپیمایی بزرگ اربعین در مرز بین المللی مهران 
مستقر گردیده است. مهندس بیرنوندی با بیان اینکه این شرکت 
تمام امکانات خود را برای خدمات رسانی مطلوب به زائران در مرز 
مهران بکار گرفته از اختصاص 18 دستگاه تانکر آب رسانی اظهار 
داشت: با برنامه ریزی ها و اقداماتی که در سال گذشته و سال جاری 
به خصوص در اجرای زیرساخت های آب صورت گرفته امیدواریم 

هستیم که زوار کوچکترین مشکلی در این زمینه نداشته باشند.

 پدافند غیر عامل ضامن 
ارتقای امنیت و ایمني

اهواز - خبرنگار فرصت امروز - همزمان با هفته پدافند غیر 
عامل در سراسر کشورآژیر مانور پدافند در شرکت آغاجاري به 
صدا درآمد. مانور پدافند غیر عامل با هدف هماهنگي بیشتر و 
ارزیابي میزان آمادگي به هنگام بروز حوادث و کاهش آسیب ها 
به همت و همکاري ادارات عملیاتي، H.S.E و حراست در 
ایستگاه فشار مارون 2 برگزار شد. این مانور با صداي آژیر به 
دلیل وقوع زلزله در ایستگاه تقویت فشار و شکستگي خطوط 
ورودي و خروجي یکي از کمپرسورها و آتش گرفتن در جت فایر 
آغاز شد. همکاران نفتي در این مانور شیوه مقابله با بحران، 
انتقال  صحیح  شیوه هاي  زلزله،  زمان  در  پناه گیري  طریقه 
مصدومین به بیمارستان شرکت نفت و طریقه اطفاء حریق را 
به صورت عملي به نمایش گذاشتند. عبداالمام مویسات رئیس 
روابط عمومي هدف از اجراي مانور را آمادگي الزم به هنگام بروز 
حوادث ناگوار و خطرات احتمالي عنوان کرد و اظهار داشت: 
افزایش هماهنگي، تعیین نقش ها و مسئولیت ها، تقویت قدرت 
فردي و افزایش توان مدیریتي زمان بحران از جمله اهداف دیگر 
برگزاري مانور پدافند غیر عامل است. مویسات رعایت اصول 
ایمني در پدافند غیرعامل را امري ضروري دانست و در این 
راستا برآموزش صحیح و آگاهي داشتن از چگونگي رویارویي 
با حوادث طبیعي و غیر طبیعي تأکید کرد. وي با توجه به 
اهمیت واکنش سریع و صحیح در لحظات اولیه بروز بحران 
جهت کاهش آسیب ها بیان کرد: تمام ادارات باید بتوانند در 
موقع ضروري و نیاز سریعاً وارد عمل شده و از طریق واکنش 

سریع و به موقع ، صدمات و خسارت را کاهش دهند.

برگزاری ششمین نشست تخصصی با 
مدیران شرکت های موزع گاز مایع

شامخی-  سـارا  رشـت- 
تخصصی  نشست  ششمین 
شرکت  مسئولین   95 سال 
ملی پخش فرآورده های نفتی 
با مدیران شرکت های موزع گاز 
مایع عصر روز چهارشنبه مورخ 
95/08/18 در سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد. در این نشست 
تخصصی که با حضور علی اصغر عباسی، و مدیران چهار شرکت اصلی 
موزع گاز مایع در استان برگزار شد؛ شرایط تامین و توزیع بهینه گاز 
مایع در نیمه دوم سال 95 مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. 
اعالم آخرین آمار مصرف کننده گاز مایع، ارائه گزارش میزان توزیع 
فرآورده، کنترل بر توزیع، بازدید از تاسیسات و نمایندگی های مجاز 
فعال و تخصیص سهمیه از نزدیکترین مبداء بارگیری از اهم مصوباتی 
بودکه مدیر منطقه گیالن بر اجرای دقیق آن توسط شرکت های موزع 
تاکید کرد. از ابتدای سال جاری تاکنون 36 هزار و 220 تن گاز 
مایع از طریق نمایندگی های چهار شرکت توزیع کننده مردم نهاد و 
نمایندگی فعال تحت پوشش گازرسان در سراسر استان گیالن توزیع 
شده است که پرسی ایران گاز با سهمی معادل 50 درصد بیشترین 
پوشش دهی را به خود اختصاص داده است. گفتنی است که توزیع 
مابقی سهمیه گاز مایع در استان برعهده شرکت های بوتان گاز، پارس 
گازو چوبرگازاست که عملیات توزیع را در سراسر استان گیالن بر 

عهده دارد.
مدیر امور آب وفاضالب منطقه گنبد خبر داد: 

رفع اتفاق خط انتقال 500 میلیمتر آب 
شرب بدون قطعی آب

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب وفاضالب استان گلستان مدیر امور آب وفاضالب منطقه گنبد از 
رفع اتفاق خط انتقال 500 میلیمتر آب شرب بدون قطعی آب خبر 
داد.احمد ابراهیمی افزود: اکیپ اتفاقات این امور به محل اعزام و پس 
از بررسی با توجه به باتالقی بودن محل ترکیدگی خط انتقال آب، با 
استفاده از بیل مکانیکی مانشن 500 میلیمتر که دچار شکستگی شده 
بود بوسیله کمربند آب بند استیل توسط پرسنل پر تالش اتفاقات 
نسبت به رفع ترکیدگی اقدام گردید.وی خاطرنشان کرد با توجه به 
اهمیت موضوع آبرسانی و خدمات رسانی هرچه مطلوبتر به شهروندان 
این امور اتفاق خط انتقال 500 میلیمتر آب شرب شهر گنبد را در 
کمتر از 4ساعت و بدون قطعی یا افت فشار آب رفع نمود.مدیرامور 
آب وفاضالب منطقه گنبد تصریح کرد این مهم با تالش و کوشش 
همکاران فنی، بهره برداری و واحد اتفاقات امور آب وفاضالب منطقه 

گنبد انجام شده است.
در هفته کتاب برپا شد

 نمایشگاه بزرگ کتاب شرکت 
پاالیش نفت آبادان

اهواز - خبرنگار فرصت امروز - همزمان با روز کتاب، کتابخوانی 
و کتابدار، نمایشگاه بزرگ کتاب، نرم افزار و محصوالت فرهنگی، در 
محل فرهنگسرای نفت شرکت پاالیش نفت آبادان آغاز به کار کرد. 
این رویداد فرهنگی، بیش از 4000 عنوان  از موضوعات گوناگون در 
زمینه های ادیان، ادبیات، بهداشت و سالمت، تاریخ، علم و فناوری، 
جهت  همچنین  دربرمی گیرد.  را  موارد  دیگر  و  نوجوان  و  کودک 
برای  تخفیف های40درصدی  بازدیدکنندگان،  بیشتر  حال  رفاه 
عموم مشتریان به همراه 25درصد تخفیف ویژه ی کارکنان شرکت 
پاالیش نفت آبادان و خانواده محترم  آنان در نظر گرفته شده است. 
از برنامه های جانبی نمایشگاه، می توان به برپایی بخش اختصاصی 
کتاب کودک و نوجوان و کمک آموزشی، همچنین کارگاه نقاشی 
ویژه کودکان و اهدای جوایز به برگزیدگان اشاره نمود. هدف از برپایی 
این نمایشگاه که به همت روابط عمومی شرکت پاالیش نفت آبادان 
برپا گشته، تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه توسعه و 
ترویج کتاب و اهمیت کتابخوانی، دستیابی به جایگاه واقعی کتاب 
نهضت  جلوه های  برجسته سازی  و  عامه  فرهنگ  در  کتابخوانی  و 

کتابخوانی در فرهنگ عمومی شهروندان آبادانی عنوان شده است.
مدیر امور آب و فاضالب منطقه مینودشت: 

432 فقره کنتور خراب مشترکین تعویض 
شده است

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آب و فاضالب منطقه 
مینودشت در گفتگو با پایگاه خبري شرکت از تعویض 432 فقره 
کنتور خراب مشترکین در 7ماهه سالجاری از محل تبصره 3 خبر 
داد.حسن تختی مقدم خاطر نشان کرد در این مدت 664 متر از 
شبکه آب شرب شهر مینودشت اصالح و توسعه یافت که از این 
مقدار 321متر مربوط به اصالح و 343 متر مربوط به توسعه بوده 
است.وي رفع 338 مورد اتفاقات شبکه هاي توزیع،خطوط انتقال و 
انشعابات، نصب 120 فقره انشعاب جدید و بازدید و تست 23 فقره 
کنتور آب،جابجایی 13 فقره کنتور و تست 23 فقره کنتور را از 
مهمترین اقدامات این امور بر شمرد.مدیر امور آب و فاضالب منطقه 
مینودشت تعویض 2 مورد شیر آالت فرسوده، نشت یابی یک باب 
مخزن،نشتی 58 فقره کنتور، رفع گیر 7 فقره کنتور و شناسائی 
و مرئی سازی 11 مورد شیرآالت را از دیگر فعالیت هاي این امور 
بیان کرد.حسن تختی مقدم از دیگر اقدامات این امور را شستشوي 
بالغ بر 22 کیلومتر از شبکه هاي توزیع و خطوط انتقال،مانور شیر 
تخلیه شبکه توزیع و خط انتقال، نصب شیر تخلیه، نصب 4 مورد 
ارتفاع سنج، تعمیر شیرآالت شبکه و نصب3 مورد محفظه شیرآالت 

طی 7 ماهه سال جاری اشاره کرد.

سامانه احراز هویت کارت هوشمند 
راه اندازی شد

روابط  گزارش  به   - امروز  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، علیرضا 
مجرد گفت:به زودی سامانه احراز هویت از طریق ثبت شماره 
موبایل در سامانه کارت هوشمند برای صدور بارنامه و صورت 
وضعیت راه اندازی می شود. مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
و جاده ای هرمزگان گفت: رانندگان و مالکان ناوگانی که شماره 
موبایل خو د را در سامانه کارت هوشمند ثبت نکرده باشند در 
هنگام دریافت بارنامه یا صورت وضعیت با مشکل مواجه خواهند 
بارنامه الزم است  شد. وي خاطر نشان کرد: در زمان صدور 
تصویر راننده از طریق مستند اعالمي دریافت شود و در اطالعات 
بارنامه ذخیره گردد و همچنین شرکت هاي صدور بارنامه برخط 
موظفند با نصب دوربین متصل به سیستم صدور بارنامه در زمان 
ورود اطالعات تصویر راننده را ذخیره و ثبت نمایند و در صورت 

بروز مشکل مالک و راننده باید پاسخگو باشند.

عملکرد مطلوب برق باختر براساس نتایج 
ممیزي یکپارچه صنعت برق

ایالم - خبرنگار فرصت امروز - در راستاي دومین دوره 
ممیزي یکپارچه صنعت برق، برنامه ممیزي عملکرد شرکت 
برق منطقه اي باختر با حضور هیات 23 نفره ممیزي، مدیرعامل، 
معاونین و مدیران این شرکت برگزار شد. به نقل از روابط عمومي 
برق باختر مهندس سید زمان حسیني معاون هماهنگي انتقال 
شرکت توانیر و سرپرست تیم ممیزي برق منطقه اي باختر در 
مراسم اختتامیه این دوره ممیزي ها، ضمن قدرداني از همکاري 
و پاسخگویي مناسب مسئولین برق باختر، نتایج حاصله را بسیار 
مطلوب بیان و در ادامه به اهم نقاط قوت و زمینه هاي بهبود 
حاصل از فرآیند ممیزي اشاره کرد. در ادامه مهندس فرهاد 
شبیهي مدیرعامل این شرکت ضمن تقدیر و تشکر از دقت و 
سعه صدر ممیزان در استخراج نقاط قوت و زمینه هاي بهبود 
یادگیرنده است و  باختر یک شرکت  برق  بیان کرد: شرکت 
سعي دارد از فرصت هایي همچون ممیزي در یادگیري سازماني 
نهایت بهره را ببرد. وي افزود: ممیزي یک فرصت مناسب براي 
شناسایي زمینه هاي بهبود و تالش در جهت ارتقای کیفیت 
و  مهمترین  برق  صنعت  داد:  ادامه  شبیهي  است.  خدمات 
گسترده ترین خدمات را به مردم ارائه مي دهد، لذا برقراري نظم 
و رعایت دقیق قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و آیین نامه ها به 
نفع صنعت برق است و این تطبیق عملکرد با قوانین و مقررات 

در راستاي بهبود شرایط ارائه خدمات انجام می شود.

 - امروز  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
مدیرعامل شرکت فوالدهرمزگان ضمن قدرداني 
هرمزگان  فوالد  شرکت  کارکنان  همه  تالش  از 
گفت: انگیزه باالي کارکنان این شرکت شرایطي 
تولیدآهن  رکورد   4 ثبت  با  تا  کرد،  فراهم 
رکورد   4 مستقیم،  احیای  ناحیه  در  اسفنجي 
دو  مداوم،  ریخته گري  و  فوالدسازي  ناحیه  در 
سال  مهرماه  در  گندله  بارگیري  تناژ  در  رکورد 
ماندگار  و  افتخار  پر  ماههاي  از  یکي  به  جاري 
مهندس  گردد.  مبدل  هرمزگان  فوالد  تاریخ  در 
امیرمسعود هراتیان با بیان اینکه تالشگران ناحیه 
احیا توانستند نرخ ظرفیت تولید را از 110 تن 
بر ساعت به 120 تن بر ساعت افزایش دهند در 
این رابطه گفت: این افزایش تولید در 6 ماه نخست 
سال با انجام فعالیت هاي مشارکتي، اصالح بهبود 
استانداردهاي تعمیراتي، افزایش کیفیت تعمیرات 
ارتقاي  و  اضطراري  توقفات  تجهیزات،کاهش 
آمد.  بدست  تجهیزات  کلي  اثربخشي  شاخص 
وي با تأیید این مطلب که در مهرماه سال جاري 
تناژ تولید ماهانه آهن اسفنجي مجموع دو مدول 
احیا به 149 هزار و 846 تن رسید، رکورد قبلي 
این واحد را مربوط به فرودین ماه 93 و به میزان 
142 هزار و 424 تن اعالم کرد. مدیر عامل فوالد 
هرمزگان ضمن اشاره به رکورد شکنیهاي تولید 
روزانه در ناحیه احیا مستقیم این شرکت گفت: در 
تاریخ بیست و یکم مهرماه سال جاري در مدول 

B تولید آهن اسفنجي از 2 هزار و 892 تن به 2 
هزار و 909 تن و روز بعد از آن بار دیگر این رکورد 
به 2 هزار و 914 تن رسید و در مجموع رکورد 
تولید مجموع روزانه دو مدول که در چهاردهم 
شهریور ماه سال جاري با تولید 5 هزار و 542 
به 5 هزار و  بود، در 95/7/21  آمده  تن بدست 
با اشاره به عملکرد  افزایش یافت. وي  564 تن 
خوب کارکنان ناحیه فوالدسازي فوالد هرمزگان 
گفت: در مهرماه سال جاري در این ناحیه رکورد 
تعداد ذوب ماهیانه تخلیه شده از کوره شماره دو 
رکورد  که  درحالي  یافت  افزایش  ذوب  به 532 
قبلي آن 516 ذوب در فروردین 93 مي باشد، 

همچنین رکورد ماهانه تعداد ذوب تخلیه شده به 
1024 ذوب رسید این در حالیست که که رکورد 
قبلي تخلیه در این واحد 1008 ذوب و مربوط 
به اردیبهشت ماه 95بوده است. هراتیان در همین 
ناحیه  به دستاوردهاي خوب کارکنان در  رابطه 
فوالدسازي و ریخته گري مداوم اشاره کرد و با 
بیان این خبر که تولید اسلب فوالد هرمزگان در 
مهرماه سال جاري به 117 هزار و 273 تن رسید، 
رکورد قبلي تولید در این بخش را 114 هزار و 
382 تن و مربوط به اردیبهشت ماه 95 اعالم کرد. 
وي در بخش دیگري از سخنان خود به کسب 
رکورد جدید در تعداد ذوب ریخته گري شده در 

فوالد هرمزگان اشاره و تصریح کرد: از لحاظ تعداد 
ذوب در مهرماه سال جاري از رکورد تولید 1009 
بود به  اردیبهشت ماه حاصل شده  ذوب که در 

رکورد 1021 ذوب دست یافتیم.
امیر مسعود هراتیان در ادامه این گزارش از کسب 
در  گندله  ورود  میزان  و  بارگیري  در  رکورد  دو 
فوالد هرمزگان خبر داد و گفت: با تالش مضاعف 
کارکنان این واحد رکورد بیشترین تناژ بارگیري 
روزانه گندله از منابع داخلي از ابتداي بهره برداري 
کارخانه تاکنون به میزان 12 هزار و 645 تن و 
همچنین رکورد بیشترین تناژ ورودي در یک روز 

به تناژ12 هزار و 173 تن رسید.
ایشان در همین رابطه با اشاره به اهمیت تأمین 
به موقع گندله در کارخانجات فوالدسازي گفت: 
نیاز  مورد  اولیه  ماده  مهمترین  و  اولین  گندله 
حالیست  در  این  است  هرمزگان  فوالد  کارخانه 
که با ظرفیت فعلي به طور تقریبي ساالنه به 2/5 

میلیون تن گندله نیازمندیم.
سخنان  خاتمه  در  هرمزگان  فوالد  عامل  مدیر 
خود خاطر نشان کرد: کسب این افتخارات بدون 
رهبري  معظم  مقام  رهنمودهاي  در سایه  شک 
گسترده  تالش  و  مقاومتي  اقتصاد  خصوص  در 
کارکنان شرکت بدست آمده است که امیدواریم 
ارزنده تري  موفقیت هاي  به  جاري  سال  پایان  تا 
در افزایش بهره وري، رشد تولید و کاهش هرچه 

بیشتر هزینه هاي شرکت دست یابیم. 

تبریز– لیال پاشایی: معاون فرهنگی و پرورشی 
دستگاه تعلیم و تربیت آذربایجان شرقی گفت: 
1200 بسته کتاب تایید شده توسط آموزش و 
پرورش به تفکیک پایه تحصیلی دوره ابتدایی در 
قالب “ کاروان امید 2 در دولت تدبیر و امید” 
استان  محروم  مناطق  روستایی  کالس های  در 
توزیع می شود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به 
نقل از اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره 
کل آموزش و پرورش استان، جلسه هماهنگی 
برای  ابتدایی  دوره  کتب  بسته   1200 توزیع 
تجهیز کالس های روستایی محروم به کتابخانه 
پرورشی  و  فرهنگی  معاونت  دفتر  در  کالسی 
خاطرنشان  علمی  طاهر  شد.  برگزار  کل  اداره 

کرد: کاروان امید 2 دولت تدبیر و امید در قالب 
20 دستگاه کامیون و وانت حاوی 1200 بسته 
کتاب آبان ماه جاری در 20 مسیر برای توزیع 
محروم  مناطق  روستایی  کالس های  در  کتاب 
حرکت خواهد کرد. معاون فرهنگی و پرورشی 
مورد  ها  کتاب  کلیه  اینکه  بر  تاکید  با  استان 
این  گفت:  می باشد،  پرورش  و  آموزش  تایید 
تفکیک  مبنای  بر  بسته   1200 در  کتاب های 
آماده شده  ابتدایی  دوره  در  تحصیلی  پایه  سه 
است. وی هزینه صرف شده برای این توزیع را 
500 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: هدف از 
در  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ  ترویج  کار  این 
کتابخوانی  و  کتاب  هفته  در  که  است  مدارس 

برای دومین سال پیاپی انجام می پذیرد. علمی 
از آمادگی کامل استان برای توزیع 1200 بسته 
کتاب در کالس های روستایی خبر داد و افزود: 
بیشترین درخواست مدارس در بازدید های دوره 

ای از بابت کتاب بوده است. 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  کل  مدیر  معاون 
نمایشگاه 5 هزار کتاب در 5  از گشایش  خود 
ماه خبر داد و  آبان  تاریخ 26  هزار مدرسه در 
افزود: در این نمایشگاه از 100جلد کتاب تالیفی 
توسط معلمان مولف 38 اثر برای فروش انتخاب 
شده است. وی اذعان داشت: در این نمایشگاه ها 
کتاب ها در دو بخش به فروش می رسد که در 
داوران  توسط  کتاب ها  تمامی  تخصصی  بخش 

استانی برای توزیع و فروش تایید شده اند و در 
مجوز  دارای  کتاب های  تمامی  نیز  آزاد  بخش 
چاپ و فروش از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

هستند.

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان:

جهش توليد در فوالد هرمزگان با ثبت 10 رکورد 

ساری- خبرنگار فرصت امروز - جانشین سپاه کربالی مازندران 
در بازدید از اردوی جهادی گاز مازندران در منطقه هزارجریب نکاء با 
اشاره به این که مبنا می بایستی بر اساس کار همراه با تعهد و وجدان 
کاری باشد از خدمات شایسته شرکت گاز استان به خاطر اراده و 
انگیزه در امر گازرسانی و خدمت رسانی به مناطق محروم تقدیر کرد. 
به گزارش خبرنگار مازندران، "حسین محمدرضایی " جانشین سپاه 
کربالی مازندران اظهار داشت: حضور و انگیزه خدمت برای انجام 
خدمت رسانی از مسائل مهمی است که در اردوهای جهادی با قوت 
دنبال می شود. وی با تأکید بر اینکه اردوهای جهادی، گامی مهم برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی است، افزود: نیروهای بسیجی، در تمام عرصه 
ها با کار جهادی و شبانه روزی خود در به حداقل رساندن هزینه ها 
با تمام توان وارد شده اند و در برخی موارد کارهایی را با صرفه جویی 
به سرانجام رسانده اند.رضایی با بیان اینکه نهضت کمک رسانی به 
محرومان آموزه ائمه معصومین)علیهم السالم( و بزرگان دین برای 
ماست، اظهار کرد: حضور در مناطق محروم موجب درک دردمندان و 
باعث آشنایی با آالم نیازمندان می شود و کمک رسانی به آنان تعالی 
معنوی انسان را در پی دارد.وی افزود: فعالیت های جهادی در مناطق 
محروم باید به نحوی باشد که روحیه کار و تالش را در اهالی روستاها 
ایجاد کند و به آنها امید برای ساختن آینده ای بهتر بدهد.جانشین 
سپاه کربالی مازندران تصریح کرد: تنها راه نگه داشت جمعیت در 
مناطق محروم تامین زیرساخت ها از جمله گاز است که شرکت 
ملی گاز ایران این خواسته مهم مردم را در اولویت و دستور کار خود 

قرار داده است.وی با بیان اینکه گازرسانی به بخش های دوردست، 
مهاجرت معکوس به روستاها را سبب شده است، خاطرنشان کرد: 
با تالش شرکت گاز استان در راستای محرومیت زدائی و تحقق 
مدیریت جهادی و با سرعت عمل باال، اجرای پروژه های گازرسانی 
هم اکنون مناطق محروم هم از نعمت گاز برخوردار هستند.در ادامه " 
محمداسماعیل ابراهیم زاده " مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره 
به آغاز نهضت گازرسانی در مازندران، اظهار کرد: اقدامات جهادی 
در پروژه عظیم گازرسانی به مناطق محروم در دولت تدبیر و امید، 
مصداق عینی مدیریت مبتنی بر آموزه های اسالمی و اتکای به درون 
است.ابراهیم زاده خاطرنشان کرد: برای گازرسانی به تمام روستاهای 
باالی 20 خانوار استان از نکا تا رامسر، پیمانکار تعریف شده و ان شاء ا... 

این روستاها تا پایان سال 97 گازرسانی خواهند شد. وی با اشاره به 
این مطلب که 99 درصد شهرهای مازندران از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند هستند، ادامه داد: پیمانکاران در شهرهای کیاسر، فریم، 
رینه، آالشت، پول، کجور، گزنگ و سایر روستاهای صعب العبور و 
کوهستانی در حال عملیات اجرایی هستند. ابراهیم زاده ادامه داد: یک 
میلیون و 202 هزار مشترک استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
باالی 20 خانوار استان  نیز روستاهای  پایان سال 97  تا  شدند و 
به روش های مختلف مانند لوله گذاری، CNG ، LPG و مینی 
ال ان جی گازرسانی خواهند شد. وی از توجه دولت تدبیر و امید به 
مناطق محروم همچون هزارجریب خبر داد و تصریح کرد: پروژه های 
گازرسانی زیادی در استان مازندران در حال اجراء است و برخی از 
روستاها که توجیه اقتصادی هم برای شرکت گاز نداشت، هم اکنون 
شاهد بهره مندی از نعمت گاز طبیعی هستیم. ابراهیم زاده ادامه داد: 
بهره مندی مردم از خدمات گاز طبیعی حق مسلم آنها است و دولت 
تدبیر و امید این حق را از هیچ یک از مردم دریغ نمیکند و تالش 
بی وقفه و مداوم مهندسان و کارکنان خدوم شرکت گاز استان و 
بهره گیری از روش های نوین اجرایی در توسعه گازرسانی را منوط به 
همکاری و پشتیبانی مردم و دولت دانسته و اضافه نمود در سال های 
آتی شهرها و روستاهای بیشتری در استان از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند می شوند. وی در خاتمه از همه سازمان ها که شرکت گاز 
مازندران را در اجرای پروژه های عمومی عمرانی یاری می نمایند 

تشکر و قدردانی نمود. 

معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی: 

کتب مورد تایید آموزش و پرورش در کالس های روستایی محروم توزیع می شود 

جانشین سپاه کربالی مازندران در بازدید از اردوی جهادی گاز مازندران؛

نهضت گازرسانی به مناطق محروم در راستای توسعه عادالنه

یاسوج- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: تا پایان سال جاری به 24 روستای باالی 

10 خانوار برق رسانی خواهد شد.
داوود راهزادی اظهار داشت: کار برق رسانی به 24 
روستا با تأیید دولت و تأکید وزارت نیرو در نقاط 

مختلف استان آغاز شده است.
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  به  اشاره  با  وی 
برق برخی  این راستا  بیان کرد: در  این شرکت 
از  استفاده  با  عشایری  و  روستایی  مناطق  از 

نیروگاه های خورشیدی تأمین می شود.
راهزادی چگونگی مصرف برق پمپاژهای کشاورزی 

و هوشمند کردن شبکه های بزرگ با هدف کنترل 
مدیریت مصرف را از دیگر برنامه های این شرکت 

برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اعالم کرد.
بر  افزون  جمعیتی  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مشترک  هزار   220 حدود  دارای  نفر  700 هزار 

برق است.

 

24 روستای کهگیلویه وبویراحمد برق رسانی می شود

و  حفاظت  گروه  رئیس  فالح:  اسد  تبریز– 
بهره برداری از آب های سطحی شرکت آب منطقه ای 
نقاط  تجهیز  طرح  کرد:  اعالم  شرقی  آذربایجان 
تحویل آب به سازه های اندازه گیری در شبکه های 
زرینه رود و قلعه چای با پیشرفت 80 درصدی در 
حال اجراست و در صورت تأمین اعتباری به میزان 
9 میلیارد ریال در سال جاری به اتمام خواهد رسید. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس غالمرضا 
فانی با اعالم این خبر افزود: این طرح با هدف کنترل 
و  کنترل  شبکه ها،  در  تحویلی  آب  اندازه گیری  و 
انهار سنتی  برداشتی در سردهنه  اندازه گیری آب 
و قطع کامل برداشت ها در فصول غیرزراعی برای 
ارومیه  دریاچه  به  رودخانه  در  جاری  آب  هدایت 
طرح  داشت:  اظهار  همچنین  وی  می شود.  اجرا 

اندازه گیری  سازه های  به  آب  تحویل  نقاط  تجهیز 
در شبکه های زرینه رود و قلعه چای، پس از تحویل 
شبکه آبیاری زرینه رود در بخش ملکان از شرکت آب 
منطقه ای آذربایجان غربی به شرکت آب منطقه ای 
آذربایجان شرقی و در پی مشکالت موجود از قبیل 
آبیاری،  رسوب گذاری و پر بودن کانال های شبکه 
عملکرد نامناسب و معیوب بودن سازه ها و تجهیزات 
شامل دریچه های نیرپیک، سرریزهای تنظیم کننده 
و سازه های اندازه گیری جریان پیشنهاد شده است. 
بر اساس اطالعات ارائه شده، عملیات نصب سازه های 
اندازه گیری آب در نقاط تحویل به تعداد 100 نقطه 
آغاز شده و از سال 94 تاکنون اعتباری بالغ بر 13 
میلیارد ریال برای پیشرفت 80 درصدی این طرح 

هزینه شده است.

 پیشرفت 80 درصدی طرح تجهیز نقاط تحویل آب به سازه های اندازه گیری
در شبکه های زرینه رود و قلعه چای 

رشت- زینب قلیپور-در آستانه اربعین حسینی 
منطقه  مخابرات  معاونین  و  مدیران  از  جمعی 
گیالن به اتفاق مهندس رضا خضردوست، مدیر 
مخابرات منطقه گیالن با حضرت آیت ا... قربانی 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه رشت 
اینکه  به  اشاره  با  ایشان  کردند.  گفتگو  و  دیدار 

جامعه موفق، جامعه ای است که هرگاه مسئولیتی 
را بر عهده کسی گذاشته اند آن را خوب انجام دهد؛ 
افزود: دو چیز عامل خوب انجام دادن کار است؛ 
1- علم 2- ایمان اگر علم نداشته باشد امورات 
در  گوناگون  و حوادث  نمی رود  پیش  به  جامعه 
جامعه به وقوع می پیوندد. اگر ناظر علم نداشته 
فاسد  اجناس  می شود  زیاد  بازار  در  تقلب  باشد 
و تقلبی و نامرغوب را در بازار عرضه می کنند. 
علم باعث توانمندی و قدرت می شود خیرالدنیا و 
آخره مع العلم فقط ایمان است که جلوی اینگونه 
فسادها را می گیرد. مهندس خضردوست با تسلیت 
اربعین حسینی و حرکت عظیم عاشقان اهل بیت 
در مرزهای کشور عزیزمان اظهار داشت: در ایام 
اربعین سال گذشته تعداد 4000 نفر از عاشقان 

حسینی از کشور آذربایجان در هنگام انتقال از 
مـرز آستارا، در گمرک منطقه جهت کنترل ویزا 
و پاسپورت زائران، دچار کندی سرعت اینترنت 
افزایش  و  نوری  فیبر  پروژه  اجرای  با  که  بودند 
سرعت و پهنای باند در پایانه مرزی آستارا، سرعت 
از  انتظامی  نیروی  خوان های  پاسپورت  عملکرد 
هر  در  ثانیه  به حدود 20  دقیقه ای  میانگین 2 
گیت کنترل کاهش داده شد و با توجه به افـزایش 
چشمگیر زوار آذربایجانی از 4000 نفر به 10000 
نفر، سرعت عملکرد نیز بسیار عالی بوده است. 
منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  مسئول  صالح 
عملکرد  خصوص  در  گزارشی  طی  نیز  گیالن 
مخابرات و همکاری مجموعه کارکنان در برگزاری 
دفاع  دوران  شهید   8000 ملی  کنگره  اولین 

مقدس در ارائه خدمات ارتباطی و چتر اینترنتی 
رایگان، اجرای پروژه پروتکشن فیبر نوری استان، 
 3G . موبایل استان به BTS ارتقای سایتهای
4G از حیث کیفیت و ارتقای سرعت و پهنای 
اینترنت موبایل، ساماندهی کارکنان بخش  باند 
کارگران  و  کارگزاران  حقوق  افزایش  خصوصی، 
از 300 هزار تومان به حدود یک میلیون تومان 
مطابق با قانون کار و امور اجتماعی، آماده سازی 
با  مخابرات  وقت  تمام  همکاری  و  زیرساخت ها 
استانداری و فرمانداری ها و دستگاه های نظارتی 
جهت برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی 
و سرشماری نفوس و مسکن سال 95 و کسب 
رتبه های اول و برتر کشوری در چندین دوره در 

حوزه دیتا و خدمات اینترنت ارائه نمود.

دیدار مدیر مخابرات منطقه گیالن با نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرستان رشت

در  آبادان  نفت  پاالیش  شرکت   - امروز  فرصت  خبرنگار   - اهواز 
بخش تبلیغات هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر وزارت نفت 
در جایگاه نخست قرار گرفت. وزیر نفت با اهدای لوح از برترین روابط 
عمومی های زیرمجموعه وزارت نفت قدردانی کرد. هشتمین جشنواره 
روابط عمومی های برتر وزارت نفت، با حضور وزیر نفت، معاون وزیر نفت 

در امور پژوهش و فناوری، معاون وزیر نفت در امور گاز، معاون وزیر نفت 
در امور پاالیش و پخش، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت و روسای 
روابط عمومی شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت برگزار و از شرکت های 
برتر در حوزه های مختلف قدردانی شد. از میان شرکت های پاالیشی، 
شرکت پاالیش نفت آبادان در بخش تبلیغات، شرکت مجتمع گاز پارس 

جنوبی در بخش مطالعات اجتماعی، شرکت پاالیش نفت تبریز در بخش 
برنامه ریزی، شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( در بخش انتشارات، 
شرکت پتروشیمی نوری در بخش ارتباطات الکترونیک، شرکت پاالیش 
گاز بیدبلند در بخش ارتباطات رسانه ای و شرکت پاالیش نفت بندرعباس 

در بخش فرهنگی مقام های برتر را به دست آوردند. 

در هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر وزارت نفت؛

برتری پاالیشگاه آبادان در بخش تبلیغات
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