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بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- حمیدرضا 
عراق��ی، مع��اون وزیر نف��ت و مدیرعامل 
ش��رکت ملی گاز ایران به همراه مدیران 
ارش��د ای��ن ش��رکت از پاالیش��گاه  های 
مجتمع گاز پارس جنوب��ی بازدید نمود. 

به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، حمید 
رضا عراق��ی، مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ای��ران از روند فعالیت 
متخصصان و کارکنان پاالیش��گاه  های چهارم، پنجم و فاز های 20 
و 21 بازدی��د نم��ود. عراقی با حضور در جم��ع کارکنان پرتالش 
فاز ه��ای 20 و 21 پارس جنوبی گفت: خوش��بختانه متخصصان 
مجتم��ع گاز پارس جنوبی توانس��ته اند با ایجاد همکاری بس��یار 
خ��وب و اثربخش با پیمانکاران واحد های مختلف این پاالیش��گاه 
مهم پارس جنوبی، گام  های بسیار موثری در جهت روند پیشرفت 
فاز های 20 و 21 بردارند. وی گفت: امیدواریم این روند پیشرفت 
در فاز های 20 و 21 پ��ارس جنوبی با فعالیت بخش  های مختلف 
با ش��تاب بیش��تر ادامه پیدا نماید و ش��اهد ش��کوفایی بیشتر در 
اقتصاد کش��ورمان باش��یم. معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 

ملی گاز ایران در ادامه ی س��فر یک روزه به پایتخت گازی...

تبری��ز - ماه��ان ف��الح- گواهینامه بین 
المللی جامعه س��بز اروپا و جایزه جهانی 
انرژی به طرح »پیش��رفته ترین سیستم 
تصفیه ه��وازی ب��ا لج��ن گرانولی« به 

شرکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان 
ش��رقی اهداء ش��د. به گزارش خبرن��گار ما در تبری��ز به نقل از 
رواب��ط عمومی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان، بدنب��ال معرفی 
طرح »پیش��رفته ترین سیس��تم تصفیه هوازی با لجن گرانولی« 
ب��ه عنوان طرح محیط زیس��تی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
آذربایج��ان ش��رقی و ب��ر اس��اس ارزیابی  های ص��ورت گرفته از 
سوی کارشناس��ان جامعه س��بز اروپا و جایزه جهانی در مورخه 
95/9/16، این طرح حائز ش��رایط دریافت جایزه اعالم ش��د. این 
گ��زارش می افزاید این گواهینامه در مراس��م یازدهمین همایش 
مدیریت س��بز و دهمین همایش توانمندسازی منابع انسانی که 
در روز  ه��ای 27و28 دی ماه در محل هتل المپیک تهران برگزار 
گردید از طرف مسئولین انجمن مدیریت سبز ایران وجامعه سبز 

اروپا به ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی...

آبفا آذربایجان شرقی گواهینامه 
بین المللی جامعه سبز اروپا و جایزه 

جهانی انرژی را کسب کرد

بازدید مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایران از پاالیشگاه  های مجتمع گاز 

پارس جنوبی

 وزیر دادگستری:
برجام سند حقانیت ما است
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تهران-ايرنا- وزير دادگسترى با بيان اينكه برجام سند حقانيت ما است گفت: 
هرچند كه طرف مقابل پيمان شكن بوده و به آن پايبند نباشد، ولى با قدرت حق 

خود را خواهيم گرفت. 

وزير دادگسترى: برجام سند حقانيت ما است
ــلمين  ــالم و المس ــانى دولت،  «حجت االس به گزارش ايرنا از پايگاه اطالع رس
مصطفى پورمحمدى» در پانزدهمين جلسه شوراى مديران كل حوزه  هاى وزارتى 
ــترى برگزار شد، ضمن بيان اين مطلب كه برجام دستاورد  كه در وزارت دادگس
بزرگى براى كشور است، اظهار داشت: بدون شك برجام بهترين دستاوردى بود 
ــت آورد.  وزير دادگسترى تصريح كرد: نمى گوييم كه حقمان  ــد به دس كه مى ش
ــيرى است كه بدون دغدغه مى توان آن را  را به طور كامل گرفته ايم يا اينكه مس
ــى سنگ اندازى نخواهد كرد، اما در اين موقعيت، بهترين كارى بود  پيمود وكس
كه مى توانست انجام شود.  پورمحمدى با بيان اينكه به كسى هم اجازه نمى دهيم 
ــا طرف مقابل صحبت مى كنيم اگر  ــه حقوق ملت ما تجاوز كند، تأكيد كرد: ب ب
ــت دو واحد حق ما را ندهد مى ايستيم؛ يقه اش را مى گيريم؛  صد واحد حق ماس
مى گوييم ما از تو ده ميليون طلبكاريم تو صد هزار تومانش رو نداد هاى و من حقم 
ــود، دادگاه مى رويم، حاال طرف  را مى خواهم و بايد بدهى؛ اگر ندهى دعوا مى ش
مقابل كسى باشد كه چون پول و زور دارد و ابزار در اختيارش هست، قلدرى بكند 

و زور بگويد، ما كوتاه بياييم؟ از حقمان بگذريم؟ اينكه خيلى بد است. 
وزير دادگسترى با اشاره به اينكه ملتى كه از حق خودش كوتاه بيايد شكست 
خواهد خورد بيان كرد: حكايت برجام مانند اين است كه نماينده شما در دادگاه 
نصف حقتان را گرفته، آيا توى سرش مى زنند كه نصف حق را گرفت يا تشويقش 
ــما نشسته هم سند را  مى كنند كه برود و بقيه اش را هم بگيرد. ظالم در خانه ش
برداشته هم در خانه شما نشسته، شما مى رويد به دادگاه، سند را مى گيرى، از دو 
اتاق خانه هم بيرونش مى كنى اما بقيه خانه را او مى نشيند حال آيا اين نماينده را 
تحسين مى كنند يا نمى كنند؟ مى گويند بارك اهللا كه سند را گرفتى و از دو اتاق 
هم بيرونش كردى؛ حاال كمك كنيم از بقيه اتاق ها هم بيرونش كنيم. پورمحمدى 
ــتاورد خيلى بزرگى است حتى اگر  ــند حقانيت ماست. اين دس گفت: برجام س
آمريكا انجام ندهد و پيمان شكنى كند؛ مگر آمريكا با ما فقط پيمان شكن است؟ 
با همه پيمان شكنى مى كند با چين، روسيه و اروپا هم پيمان شكنى مى كند؛ اما 
ما در دنيا گفتيم حق با ماست اين هم سندش. حاال آمريكا چون زور و پول دارد، 

مى خواهد زير برجام بزند آيا از ارزش كار ما و دستاورد ما كم شده؟ 
وزير دادگسترى در خصوص منتقدين برجام گفت: برخى مى گويند تحريم  هاى 
ــت؛ چرا كه ما در موضوعات  ــت؟ اين طبيعى اس آمريكا چرا همچنان برقرار اس
حقوق بشرى، موشكى و منطق هاى وارد مذاكره نشد ه ايم و تحريم  هاى مربوط به 
اين موضوعات، از گذشته وجود داشته و ادامه پيدا كرده است؛ اما چون موضوع 
هسته اى بهانه اى براى تحريم بين المللى و صدور قطعنامه از سوى شوراى امنيت 
عليه ما شد و به چهره سياسى و حيثيت ما لطمه وارد مى كرد، بر سر ميز مذاكره 
نشستيم كه به لطف خداوند دستاورد هاى خوبى نيز به دست آورديم، وگرنه ما 35 

سال است كه تحريم شده ايم. 

بانقد غير منصفانه، نا اميدى را به جامعه تلقين نكنيم
ــال براى عملياتى شدن  پورمحمدى افزود: آثار تحريم  هايى كه بيش از 10 س
آنها برنامه ريزى و مقدمه چينى شد را مى توان به راحتى و با فوريت در يك سال 
ــائل را به صورت  ــد؛ نبايد مس از بين برد و نقد در اين خصوص بايد منصفانه باش
ــرد؛ ايجاد اختالف و  ــى براى جامعه بازگو ك ــده و با القاى حس منف تحريف ش
ــمن ضعيف ديدن، اشتباهى بزرگ و به  نااميدى در جامعه و خود را در برابر دش

نوعى فتنه است. 

ــت و اين موضوع  ــترى گفت: برجام براى رفع مانع و رفع ظلم اس وزير دادگس
كامًال روشن است و در اين رابطه دنيا ما را تحسين كرده و اين را از بررسى شرايط 
طرف مقابل مى توان دريافت. همچنين با گذشت زمان دستاوردها و اهميت برجام 
ــتر آشكار خواهد شد و همگى وظيفه داريم از اين دستاورد ملى دفاع كرده  بيش
و بيشترين تالش خود را بر اجرايى شدن آن و جلوگيرى از زياده خواهى طرف 
مقابل معطوف كنيم.  پورمحمدى با بيان اينكه برجام ميدان عمل است، افزود: 
همه وظيفه داريم كه برجام را خوب اجرا كنيم. بدانيم كه اگر در ميدان سياسى 
ــيم، در ميدان عملى هم نمى توانيم دستاورد داشته  نتوانيم دستاورد داشته باش
باشيم؛ خوشبختانه در ميدان سياسى دستاورد داشتيم؛ حاال همه تالش كنيم در 

ميدان عمل هم به دنبال دستاورد هاى مثبت باشيم. 

ايجاد 700 هزار شغل يك ركود جهانى است
ــتغال نيز گفت:  ــترى در خصوص برخى آمارها از جمله ايجاد اش وزير دادگس
طبق مستندات موجود، حدود 700 هزار شغل طى سال گذشته در كشور ايجاد 
ــتند و امكان انتشار اسامى ايشان نيز  ــده كه همگى شاغلين داراى بيمه هس ش
فراهم است؛ اين يك ركورد جهانى محسوب مى شود چرا كه ما در رتبه پنجمين 
ــتغال قرار گرفته ايم؛ اين در حالى است كه ظرف چند  ــور دنيا در ايجاد اش كش
ــاله بيش از يك ميليون نفر ورودى به بازار كار داشته ايم  ــال گذشته ما هر س س
ــترى صورت گيرد تا اين تفاضل كمتر شود.   ــتغال تالش بيش و بايد در زمينه اش
ــات مديران حوزه  هاى وزارتى را موجب  ــترى برگزارى منظم جلس وزير دادگس
خرسندى و بركت در امور ادارى دانست و گفت: بهتر است اين نشست هايى كه 
ــود جنبه نظرى بيشترى پيدا كند و نتايج آن تبديل به يك راهكار  برگزار مى ش
و حتى راهبرد براى نيل به يك مدل پيشرفت و حل مشكالت ادارى شود.  وى 
ــان اطالعات و حوادث و  ــتن ماهانه مديران و در جري ــد و با هم نشس و بازدي ديد 
مسائل همديگر قرار گرفتن را مهم و مفيد دانست و آن را تسهيل كننده و پيش 

برنده امور ادارى بدور از درگير شدن در ديوانساالرى رايج دانست. 
ــاى وزارتى و  ــر مديران حوزه  ه ــترى همچنين به وظايف خطي ــر دادگس وزي
ــاى سازمان ها اشاره كرد و گفت: مديريت حوزه وزارتى جزو حساس ترين و  رؤس
ــخت ترين كار هاى دستگاه هاست و اين مديران، در واقع مرزبانانى هستند كه  س
بايد ضمن دقت در رعايت حقوق مردم، با نگاهى قانون مدارانه، شفاف عمل كرده 
و از اين طريق، حس اعتماد را در جامعه ايجاد كنند. وى ضمن برشمردن وظايفى 
ــفاف در نظام  مانند تعديل كنندگى، بر رعايت نظم و نظارت و عمليات باز و ش
ادارى تأكيد كرد و افزود: مديران حوزه  هاى وزارتى تابلو و معرف سازمان هستند 
و ايجاد محبوبيت و مقبوليت و تنظيم چهره رئيس دستگاه به عهده ايشان است؛ 
عملكرد مطابق قانون نيز بسيار ضرورى است و همچنين تقوا و انصاف نيز بايد در 
قالب قانون مراعات شود و موفقيت دستگاه ادارى و اجرايى در گرو تصميم گيرى، 
عمل به هنگام، توجيه دقيق، تأثيرگذارى، نقش آفرينى، جريان سازى و مديريت 

شما مديران است. 

وزير دادگسترى: برجام سند حقانيت ما است
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اصل عدم قابليت استناد به ايرادات اصل عدم قابليت استناد به ايرادات 
در اسناد تجارى در اسناد تجارى (قسمت سوم)(قسمت سوم)

هرچند كه تفكر جديدى در راستاى تقويت اسناد تجارى قوت گرفته است 
ــتقيم نيز نمى توان به ايرادات ناشى  كه به موجب آن حتى در مقابل يد مس
ــت، لكن اين نظريه در قانون و رويه قضايى ايران  ــتناد جس از تعهد پايه اس

پذيرفته نشده است. 
ــناد تجارى  ــيون يكنواخت ژنو، دو منبع مهم حقوق اس در مقابل كنوانس
ــن ال»  (قانون بروات انگليس و قانون تجارت آمريكا) از ارائه تعريف  در  «كام
ــتقيما به بيان احكام و فروع مسئله پرداختند. بعالوه  خوددارى كرده و مس
ــيون برات و سفته بين المللى مصوب 1988 سازمان ملل متحد نيز  كنوانس

تحت تأثير  «كامن ال» فاقد تعريفى از اصل است. 
ب) تعاريف حقوق دانان

حقوق دانان براى جبران سكوت قانون گذاران يا رفع نقايص تعاريف قانونى 
ــاره به آنها براى تحقق هدف اين  ــش  هايى كرده اند كه اش از اين اصل كوش
ــت. در برخى از تعاريف، قلمرو محدودى از اصل،  گفتار، خالى از فايده نيس
ــت كه  ــده اس ــر قرار گرفته و كاربرد آن تنها به مواردى منحصر ش موردنظ
ميان انتقال دهندگان متوالى سند تجارى، معامالتى وجود داشته و تصرفات 
غير متكى بر معامله نظير يافتن سند، سرقت و... خارج از شمول اصل دانسته 

شده است، از جمله: 
ــت و روابط  ــودى خود معرف طلب صاحب آن اس ــناد تجارى به خ ... اس
ــان موجود باشد و  ــت بين امضاكنندگان و ظهرنويس حقوقى كه ممكن اس
ــند  ــى كه هر يك از آنها بر ديگرى درباره معامله اى كه به صدور س ادعا هاي

تجارى منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجارى تأثيرى ندارد....
ــناد در مقابل  ــه موجب امضاى اين اس ــفته يا چك ب ــا متعهد برات، س ي
ــند متعهد مى شود و در مقابل او نمى تواند به روابط شخصى خود  دارنده س
ــد برات در مقابل  ــتناد كند؛ به عبارت ديگر، متعه ــند اس با انتقال دهنده س
دارنده آن نمى تواند به ايراداتى متوسل شود كه مى توانست آنها را در مقابل 
ــبب آن، سند براتى صادر شده و  انتقال دهندهـ  به لحاظ معامله اى كه به س
به جريان افتاده است، مطرح كندـ زيرا تعهد براتى از تعهد حاصل از معامله 

اصلى جدا و مستقل است. 
حقوق دانان فرانسوى نيز به تكرار ماده 17 كنوانسيون ژنو يا ارائه تعاريفى 

مشابه پرداخته اند، از جمله: 
اصل عدم قابليت استناد به ايرادات به دارنده قانونى برات اجازه مى دهد تا 
از ايراداتى كه خوانده دعواى برات مى توانست به استناد آنها از پرداخت معاف 

شود، مصون باشد. (16)
ــاره اى صريح به اصل  ــران اش ــد، قانون تجارت اي ــاره ش همچنان كه اش
ــئوليت تضامنى،  ــيس قواعد حاكم بر مس عدم توجه ايرادات ندارد، اما تأس
ــدون قبول تلويحى اصل عدم قابليت  ــى، قبولى برات و آثار آن، ب ظهرنويس
ــتناد به ايرادات امكان پذير نبوده است و در نتيجه، مى توان گفت مفهوم  اس
اصل عبارت است از حقوقى كه دارنده سند تجارى با اعتماد متعارف به ظاهر 
سند براى خويش تصور كرده است و قانون گذار آن را به رسميت شناخته و 

مورد حمايت اوست. 
2. مبناى اصل

اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در چارچوب آثار قانونى ناشى از عمل 
حقوقى  (اعم از عقد يا ايقاع) و همچنين در چارچوب اسباب سنتى ضمان 
قهرى  (به ويژه تقصير) توجيه پذير نيست؛ بنابراين، مبناى اصل آن است كه 

در تقابل منافع مالك حقيقى و اعتمادكننده به ظاهر، حمايت از شخص اخير 
به رعايت مصالح اقتصادى جامعه نزديك تر است  (نظريه ظاهر). 

ــناد تجارى و مقررات خاص و جديد آن، منطبق با  ــيس حقوقى اس تأس
ــروز و كاربرد هاى موردنظر آن در معامالت بوده  نياز هاى تجارت پيچيده ام
است وقانون گذار نيز با حمايت هاى الزم از دارنده با حسن نيت سند، موجب 
ــتحكام سند و اطمينان خاطر دارنده آن شده است. ايجاد اصل استقالل  اس
ــئوليت تضامنى امضاكنندگان، اصل غير قابل استناد بودن  امضاها، اصل مس
ــند و نيز اعطاى امتيازاتى  ــرايط صورى س ايرادات، توجه خاص به فرم و ش
على حده در مورد اين اسناد از سوى قانون گذار، تماما براى حمايت از حقوق 
ذى نفع با حسن نيت سند صورت گرفته است. قانون مدنى باوجود جامعيتى 
كه دارد، چنين مقرراتى را به نحو خاص پيش بينى نكرده است، البته چنين 
ــررات و احكام مربوط به  ــم از قانون مدنى كه گوياى تمامى مق ــارى ه انتظ
پديده  هاى جديد حقوقى در زمينه  هاى مختلف، مخصوصا زمانى كه كاربرد و 

جنبه بين المللى آنها مطرح باشد، منطقى و موجه به نظر نمى رسد. 
3. قلمرو اصل

قلمرو اصل از چهار نظر محدود است: 
اوالً، اسناِد مشمول اصل معموال اسنادى است كه ضرورت جانشينى آنها به 
جاى پول، اجراى اصل را نسبت به آنها اجتناب ناپذير مى سازد. چك، سفته و 

برات مصاديق بارز اين گونه اسناد است. 
ــر در چارچوب اصل قرار  ــى از امضا مبتنى بر اراده معتب ــا، ظاهر ناش ثاني
مى گيرد؛ بنابراين، امضاى صغير يا امضاى جعل شده و نظاير آن هرچند ظاهر 
ــود دارنده سند و به زيان صاحبان  قابل اعتمادى را فراهم مى آورد، اما به س

امضا قابل استناد نيست. 
ثالثا، دارنده سند نيز بايد دارنده با حسن نيت تلقى شود. مالك اصلى در 
تشخيص حسن نيت آن است كه به هنگام تحصيل سند تجارى، سوء استفاده 

از امتيازات ناشى از عدم قابليت استناد به ايرادات، تحقق نيافته باشد. 
ــنگين نشده باشد؛ مثًال  ــند در تحصيل آن مرتكب تقصير س رابعا، دارنده س
نمى دانسته سند دزدى است، اما سند ده ميليونى را به يك ميليون خريده است. 
ــور كلى متكى بر ايده  ــت كه حقوق خصوصى ايران به ط ــه ذكر اس الزم ب
ــن نيت و اعتماد به ظاهر، اصوالً اثرى در تملك  حمايت از مالك بوده و حس
ــناد تجارى در  ــتناد به ايرادات در محدوده اس ندارد و اصل عدم قابليت اس
ــت؛  ــبت به آن متزلزل اس ايران فاقد دليل قانونى بوده و رويه قضايى نيز نس
بدين ترتيب،  «دكترين» تنها دليل اثبات اصل در حقوق ايران است و براى 
تعيين قلمرو اصل در حقوق ايران، كنوانسيون 1930 ژنو مناسب ترين قاعده 

براى جبران سكوت مقنن است. 
براى درك بهتر موضع رويه قضايى درباره مفهوم اصل استقالل امضاها و 

اصل غير قابل استناد بودن ايرادات، آراى ذيل قابل توجه است: 
ــت كه صادركننده  ــتفاد از مواد 310، 312 و 314 ق. ت. ا. اين اس 1. مس
ــخصاً مسترد  چك، وجوهى را كه نزد ديگرى دارد، مى تواند به موجب آن ش
ــورت، صادركننده آن واگذاركننده  ــا به ديگرى واگذار كند، در هر ص دارد ي
وجه چك شناخته شده و مسئول تأديه وجه در صورت استنكاف محال عليه 
ــود كه چك در وجه  ــتفاده مى ش ــت. از مجموع مواد اس از پرداخت آن اس
حامل مثبت انتقال وجه آن است كه صادركننده، مديون دارنده آن و ضامن 
ــت، در اين صورت، عنوان استحقاق صادركننده چك  پرداخت وجه چك اس
به استرداد وجه آن از دارنده چك برخالف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود.
ادامه دارد...

نويسنده: دكتر محمود عرفانى
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اخبار
تودیع و معارفه 6 مدیر امور آب و فاضالب 

در آبفای استان مركزی
اراک - خبرنگار فرصت امروز- با حضور مدیرعامل و معاونین 
مرکزی  استان  فاضالب  و  آب  مدیران ستادی شرکت  از  و جمعی 
شهر  های  فاضالب  و  آب  امور  مدیران  معارفه  و  تودیع  مراسم 
خمین،اراک،تفرش، مهاجران و امور آب و فاضالب میالجرد و آستانه 
برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 
این  در  این شرکت  عامل  مدیر  عبدالرضا خلیلی  مهندس  مرکزی 
مراسم اظهار داشت: تغییر و تحول در پست ها یك روال اداري است 
که چند زماني به رسم امانت در اختیار افراد است و باید با افزایش 
توان علمي، تخصصي و مدیریت و تدبیر و همچنین بكارگیري تمام 
پتانسیل نیروي انساني زمینه تعالي مجموعه را فراهم کرد. وی در 
بخش دیگری از سخنانش خدمت به مردم  را در پست  های مدیریتی 
یك وظیفه الهی برشمرد و افزود: در دوران مدیریت چیزی که باقی 
می ماند خدمت صادقانه و دلسوزانه است و خدا را شاکر هستیم که 
تمام مدیران در شرکت آب و فاضالب تا کنون تمام سعی و تالششان 
این بوده که در این مسیر حرکت نمایند. مهندس خلیلی مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با قدردانی از خدمات و تالش های 
مدیران امور آب و فاضالب شهر  های خمین،اراک،تفرش،مهاجران و 
امور آب و فاضالب میالجرد و آستانه به عنوان مدیران باتجربه و فعال 
یاد و از کوشش هایشان در خدمت گزاری صادقانه به مردم این شهرها 
قدردانی نمود و عنوان کرد: برای نیل به اهداف شرکت باید با همدلی 
و مودت هرچه بیشتر در کنار هم گام برداریم. گفتنی است سعید 
سر آبادانی به عنوان مدیر امور آب و فاضالب شهرستان اراک،محمد 
رضا مشهدی فراهانی به عنوان مدیر امور آب و فاضالب شهرستان 
خمین،کرامت قاسمی به عنوان مدیر امور آب و فاضالب شهرستان 
تفرش،وحیدصفری به عنوان مدیر امور آب و فاضالب شهر مهاجران 

و عبدی به عنوان رئیس اداره آب و فاضالب آستانه انتخاب شدند.

تجلیل از فعاالن نماز اداره كل ورزش و 
جوانان استان گلستان

برتر  و جوانان  ادارات ورزش  گرگان - خبرنگار فرصت امروز- 
استان در امر نماز معرفی شدند.به گزارش روابط عمومی ورزش و 
جوانان گلستان، در همایش یك روزه رؤسای ادارات ورزش جوانان 
شهرستانها و بخش های استان رؤسای برتر در امر نماز معرفی و مورد 
تقدیر قرار گرفتند شایان ذکر است فعالیت ادارات ورزش و جوانان 
استان در خصوص پاسخگویی به نامه ها تبلیغات محیطی در اداره و 
فضا های ورزشی، ایجاد نمازخانه، نظافت نمازخانه و تجهیز نمازخانه، 
پخش اذان به هنگام نماز، تعطیلی مسابقات به هنگام نماز برگزاری 
نماز در فضا های ورزشی به هنگام مسابقات، مورد ارزیابی قرار گرفت و 
شهرستان های بندرترکمن، مینودشت و آزادشهر به عنوان ادارات برتر 

در این خصوص معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.
روابط عمومی اداره كل بیمه سالمت استان گلستان:

 دیدار مدیر كل بیمه سالمت استان گلستان 
از مركز جهاندیدگان شهرستان گرگان 

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- دکتر حسینی به اتفاق تعدادی 
از روسا و کارشناسان این اداره کل روز یكشنبه مورخ 95/10/26 از 
مرکز جهاندیدگان شهرستان گرگان دیدن نمود. دکتر حسینی در این 
دیدار که با هدف ارتباط بهتر با نهاد های غیردولتی و توانمندسازی 
بیمه شدگان انجام گرفت به ارائه گزارش مختصری از شرح وظایف 
اداره کل بیمه سالمت و راه های افزایش همكاری فی ما بین پرداخت.

مدیر کل بیمه سالمت استان گلستان ضمن تقدیر و تشكر از مدیران 
این مرکز که داوطلبانه در راه افزایش نشاط و توانمندی بازنشستگان 
و افراد کهنسال جامعه گام بر می دارند، راهكار هایی جهت افزایش 
درآمد به منظور تداوم فعالیت این موسسه ارائه نمود که با استقبال 
گردانندگان مرکز مورد نظر مواجه گردید.در پایان مقرر شد با توجه 
به اینكه اکثر افراد مرتبط با این مرکز از بیمه شدگان تحت پوشش 
اداره کل بیمه سالمت گلستان می باشند، در هفته آینده جلسه ای با 
حضور کارشناسان این مجموعه در راستای توانمندسازی بیمه شدگان 
و افزایش سواد بیمه ای جامعه هدف در کل کانون جهاندیدگان برگزار 
گردد. ناگفته نماند این کانون بالغ بر 2000 سالمند را داوطلبانه تحت 

پوشش خود دارد و یك ngo محسوب می شود.
در راستای تعامل با كتابداران گلستان صورت گرفت 
دیدار مدیركل كتابخانه  های عمومی با 

كتابداران غرب استان 
کتابخانه  های  مدیرکل  امروز-  فرصت  خبرنگار   - گرگان 
عمومی گلستان در راستای بازدید های دوره ای از کتابخانه ها، نشستی 
صمیمی با کتابداران شهرستان  های بندرترکمن، بندرگز، کردکوی و 
گمیشان برگزار کرد.به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه  های 
کتابخانه  های  مدیرکل  بین  مشترکی  نشست  عمومی گلستان، 
عمومی استان گلستان  با کتابداران غرب استان صورت گرفت. رضا 
قوانلو با اشاره به اهمیت برنامه ریزی درحوزه کتاب و کتابخانه از 
پیگیری مسئولین شهرستانی ومسئولین کتابخانه جهت فعالیت  های 
فرهنگی واعالم به تهران گفت. وی دراین باره افزود: برنامه ریزی 
فرهنگی با محوریت کتاب ما را در رسیدن به اهدافمان یاری می کند. 
درپایان مدیرکل کتابخانه ها به پرسش  های کتابداران پاسخ داد. دراین 
نشست دامون شمالی رئیس اموراداری مالی،علی وفایی کارشناس 
پرسش  های  به  ها  امورکتابخانه  کارشناس  بابایی  مریم  عمران، 
کتابداران پاسخ دادند. درادامه از کتابخانه مشارکتی زنده یاد پورقاز 
به عمل آمد و مسایل آن مورد بررسی قرارگرفت. شرکت  بازدید 
درمراسم بزرگداشت زنده یاد آیت ا...هاشمی رفسنجانی و امام جمعه 
از دیگر  بندرترکمن مرحوم حاج آخوند عابدی کر  اهل سنت در 
برنامه  های دیگر این بازدید بود. مدیر کل کتابخانه  های عمومی استان 
گلستان ضمن ابراز تسلیت به مناسبت درگذشت این عالم ربانی، 
تفسیر قرآن وی را ارزشمند دانست که باید در کتابخانه  های استان 

جهت استفاده عموم قرارگیرد. 

پنج دقیقه خاموشی نفتکش  های انبار شركت 
ملی پخش فرآورده  های نفتی منطقه گیالن 

به  شامخی-  سارا  رشت- 
مناسبت روز هوای پاک امروز 
کلیه   1۳95 ماه  دی   29
اتومبیل  های  و  نفتكش ها 
شرکت ملی پخش فرآورده  های 

نفتی منطقه گیالن به مدت پنج دقیقه خاموش شدند. این مراسم با 
حضور علی اصغر عباسی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده  های نفتی 
منطقه گیالن، مسئولین انبار، روسا وجمعی از کارکنان در انبار نفت 
شهید بهمنی مقدم  انجام شد. خاموش کردن نفتكش  های شرکت 
با درخواست  راستای همراهی  در  نمادین  عنوان حرکتی  به  نفت 
مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان از کلیه ادارات، انجام و 
پس از گذشت پنج دقیقه مجدداً عملیات سوخترسانی با روشن شدن 

نفتكش ها وارد سرویس شد.

پروژه تعمیرات خط اصلی آبرسانی 
شهرستان مسجدسلیمان به پایان رسید

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- عملیات تعمیرات خط آبرسانی 
شهرستان مسجدسلیمان در راستای تحقیق چشم انداز سازمان آب 
و برق خوزستان در حوزه آبرسانی، توسط نیرو های متخصص شرکت 
نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه  های برق آبی خوزستان، اجرا و به 
پایان رسید. مدیریت تعمیرات سد و نیروگاه مسجدسلیمان با اعالم 
این خبر افزود: با آغاز این عملیات، تعمیرات اساسی خط آبرسانی 
56 اینچ تاسیسات شهید بهنام محمدی شهرستان مسجدسلیمان 
به درخواست شرکت آب جنوب شرق خوزستان و توسط پرسنل 
آبی  برق  نیروگاه  های  نگهداری  و  تعمیر  نصب،  شرکت  متخصص 
خوزستان در ناحیه مسجدسلیمان در دستور کار قرار گرفت و پس از 
رفع مشكالت هیدرولیكی، مكانیكی، الكتریكی کنترل و ابزار دقیق شیر 
آب بند، این پروژه با موفقیت به پایان رسید. ابراهیم شجاعی در ادامه 
خاطرنشان کرد: طی این عملیات که با هدف بهبود و ضعیت آبرسانی 
سیستم  الگ،  استاپ  بند  آب  سیستم  اشكاالت  پذیرفت،  صورت 
هیدرولیكی، کنترل و ابزار دقیق شیر پروانه ای توسط شرکت نصب، 
تعمیر و نگهداری نیروگاه  های برق آبی خوزستان در ناحیه تعمیرات 
سد مسجدسلیمان صورت پذیرفت و با حضور معاونت اجرایی شرکت 
تعمیرات و نمایندگان شرکت آب جنوب شرق به عنوان کارفرما، این 

پروژه پس از تست  های مربوطه با موفقیت تحویل کارفرما شد.

المللی  بین  تبریز - ماهان فالح- گواهینامه 
جامعه سبز اروپا و جایزه جهانی انرژی به طرح 
"پیشرفته ترین سیستم تصفیه هوازی با لجن 
گرانولی" به شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی اهداء شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به 
نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان، 
بدنبال معرفی طرح "پیشرفته ترین سیستم تصفیه 
با لجن گرانولی" به عنوان طرح محیط  هوازی 
زیستی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
از  ارزیابی  های صورت گرفته  اساس  بر  و  شرقی 
سوی کارشناسان جامعه سبز اروپا و جایزه جهانی 
در مورخه 95/9/16، این طرح حائز شرایط دریافت 
جایزه اعالم شد. این گزارش می افزاید این گواهینامه 
و  سبز  مدیریت  همایش  یازدهمین  مراسم  در 
دهمین همایش توانمندسازی منابع انسانی که 
در روز  های 27و28 دی ماه در محل هتل المپیك 

انجمن  مسئولین  طرف  از  گردید  برگزار  تهران 
مدیریت سبز ایران وجامعه سبز اروپا به شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی اعطاء شد. 
الزم به توضیح است این طرح در راستای پروژه  های 
تحقیقاتی شرکت انجام شده که نتایج بسیار ارزنده 
ای در توسعه فرایند های تصفیه فاضالب خواهد 
داشت و نسبت به سایر روش  های متداول تصفیه 

فاضالب از مزایای زیر برخوردار است:
* حذف همزمان مواد آلی، نیتروژن و فسفر

مساحت  درصد   25 نیاز  مورد  مساحت   *
سیستم  های متداول تصفیه

* هزینه سرمایه گذاری و عملیاتی کمتر، کاهش بیش 
از 50-۳0 درصدی هزینه  های احداث و راهبری

* انجام تمامی عملیات فقط در یك تانك و عدم نیاز 
به تانك  های ته نشین ساز، دکانتور

انرژی،  مصرف  درصدی  الی50   25 کاهش   *

راهبری آسان و پایدار
* کاهش زمان ماند هیدرولیكی

* رشد توده زیستی به صورت گرانول و عدم نیاز به 
مواد حامل، خاصیت ته نشینی عالی توده زیستی

* غلظت باالی توده زیستی تا 15 گرم بر لیتر
* بهره برداری آسان، قابل اعتماد و پایدار

همچنین با توجه به حمایت  های این شرکت از 
توسعه طرح  های سبز، گواهینامه جامعه سبز اروپا 
با عنوان مدیرحامی پروژه  های سبز به این شرکت 

اعطاء شد.

امروز-  فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
و  نفت  وزیر  معاون  عراقی،  حمیدرضا 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به همراه 
مدیران ارشد این شرکت از پاالیشگاه  های 
مجتمع گاز پارس جنوبی بازدید نمود. به 
گاز  روابط عمومی شرکت مجتمع  گزارش 
پارس جنوبی، حمید رضا عراقی، مدیرعامل 
فعالیت  روند  از  ایران  گاز  ملی  شرکت 
متخصصان و کارکنان پاالیشگاه  های چهارم، 
پنجم و فاز های 20 و 21 بازدید نمود. عراقی 
با حضور در جمع کارکنان پرتالش فاز های 
20 و 21 پارس جنوبی گفت: خوشبختانه 
جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  متخصصان 
توانسته اند با ایجاد همكاری بسیار خوب و 
اثربخش با پیمانكاران واحد های مختلف این 
پاالیشگاه مهم پارس جنوبی، گام  های بسیار 

موثری در جهت روند پیشرفت فاز های 20 
و 21 بردارند. وی گفت: امیدواریم این روند 
پیشرفت در فاز های 20 و 21 پارس جنوبی 
با فعالیت بخش  های مختلف با شتاب بیشتر 
ادامه پیدا نماید و شاهد شكوفایی بیشتر در 
اقتصاد کشورمان باشیم. معاون وزیر نفت و 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ادامه 
سفر یك روزه به پایتخت گازی کشور، در 
پاالیشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی 
نیز حضور یافت و از نزدیك شاهد فعالیت و 
فرآورش تولید پایدار گاز در این پاالیشگاه 
ساالری،  بهزاد  مهندس  بود.  کشور  گازی 
سرپرست مدیریت پاالیشگاه چهارم در ادامه 
روند  در خصوص  توضیحاتی  نشست  این 
دریافت،  امكان  بررسی  عملیات  پیشرفت 
تفكیك و شیرین سازی برش هیدروکربوری 

ارائه  چهارم  پاالیشگاه  در  ایالم  پاالیشگاه 
نمود. الزم به ذکر است، مهندس عراقی در 
ادامه ی بازدید از طرح  های اجرایی مجتمع 
پاالیشگاه  در  جنوبی،  پارس  گازی  عظیم 
پنجم حضور یافت و از نزدیك اجرای طرح 
صنعتی تصفیه ی کاستیك دور ریز در این 

پاالیشگاه را مشاهده نمود.

برای طرح »پیشرفته ترین سیستم تصفیه هوازی با لجن گرانولی«؛

آبفا آذربایجان شرقی گواهینامه بین المللی جامعه 
سبز اروپا و جایزه جهانی انرژی را کسب کرد

با هدف تولید پایدار گاز؛

بازدید مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از 
پاالیشگاه  های مجتمع گاز پارس جنوبی

در همایش مدیران حقوقی سازمان تامین اجتماعی در اصفهان عنوان شد

روند رو به بهبود و ارتقاء کارکرد واحد های حقوقی سازمان تأمین اجتماعی کامال مشهود است

به همت شركت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

همایش کشوری هوای پاك در مسجدسلیمان برگزار شد

آغاز اجرای پنج طرح برقی 20 میلیون یورویی در مازندران 

مدیرعامل شركت گاز استان بوشهر خبر داد

گازدارشدن شهر بوشکان در استان بوشهر همزمان با دهه مبارك فجر 

عقد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه هنر اسالمی تبریز و اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی

منطقه خلیج فارس میزبان فرماندهان پایگاه  های مقاومت بسیج شد

اصفهان - بهروز راعی - همایش روسای ادارات و کارشناسان حقوقی 
سازمان تامین اجتماعی با هدف بررسی و ارزیابی عملكرد حوزه حقوقی 
این سازمان در اصفهان برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان؛ دکتر 
عمران نعیمی مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی 
گفت: در این همایش پیرامون اهمیت آموزش و پژوهش و تعامل با دیوان 
و بررسی عملكرد آرا هیات  های تخصصی و عمومی به بحث می پردازیم. 
تامین  سازمان  حقوقی  معاونت  برنامه  های  و  اهداف  به  اشاره  با  وی 
اجتماعی در افزایش بهره وری و رضایتمندی مخاطبان، افزود: بیش از 
۳0 درصد شكایات وارده به دیوان مربوط به ادعای سابقه بیمه شدگان 
است که با اصالح دستورالعمل  های مربوطه، این مشكالت حل شده و 
شاهد کاهش ۴0 درصدی شكایات و جلب نظر مشتریان سازمان خواهیم 
بود. وی با بیان اینكه روند رو به بهبود و ارتقاء کارکرد واحد های حقوقی 
سازمان تأمین اجتماعی کامال مشهود است، اظهار داشت: در اثر اصالح 
رویه ها و همچنین تعامل سازنده با دیوان عدالت اداری شاهد تحوالت 
جدی در حوزه حقوقی و کاهش پرونده ها و همچنین تسریع رسیدگی 
به پرونده ها در دیوان عدالت اداری هستیم. دکتر نعیمی اظهار امیدواری 
کرد: با برگزاری این همایش شاهد هماهنگی بیشتر در ارائه لوایح دفاعیه 
در دیوان عدالت اداری و رسیدگی مطلوب به مطالبات ذی نفعان و مراجعه 
کنندگان به سازمان تأمین اجتماعی باشیم. دادخواه: بیش از 65 درصد 
جمعیت استان اصفهان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند  در ابتدای 

این همایش علی اصغر دادخواه، مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان 
گفت: بیش از65 درصد جمعیت استان تحت پوشش این سازمان هستند. 
دادخواه افزود: بیمه شدگان در استان اصفهان از طریق ۴۳ شعبه مادر 
و 2۳ شعبه اصلی و 16 کارگزاری خدمات بیمه ای دریافت می کنند.  
وی ادامه داد:  هم اکنون 2۳0هزار پرونده مستمری بگیر اصلی که 20 
درصد جمعیت کشور را شامل می شود از این سازمان در استان اصفهان 
مستمری بازنشستگی دریافت می کنند که در این رابطه استان اصفهان 
رتبه اول کشور را دارا است. دادخواه با اشاره به اهمیت و تأثیرگذاری 
فعالیت  های ادارات حقوقی در سازمان تأمین اجتماعی گفت: با تالش 
و همت همكاران امور حقوقی استان امكان خدمت رسانی مطلوب به 
جامعه تحت فراهم شده است. اعتصام پور: افزایش کیفیت و کمیت 

خدمات درمانی همواره سرلوحه کار بوده است  دکتر علی اعتصام پور، 
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان نیز در ادامه این همایش به 
ارایه خدمات درمانی از طریق ۳ بیمارستان ملكی دکتر شریعتی، فاطمه 
زهرا)س( و دکتر غرضی اشاره کرد و گفت: افزایش کیفیت و کمیت 
خدمات درمانی همواره سرلوحه کار بوده است . دکتر اعتصام پور در ادامه 
به اقدامات عمرانی این مدیریت در استان اشاره کرد و از آن به نهضت 
عمرانی و ساختمان سازی نام برد.  وی افزود: به عنوان نمونه، هتلینگ 
درمانی بیمارستان غرضی و بازسازی و بهسازی مراکز درمانی و کمیسیون 
پزشكی و تشكیل شورای درمان و شورای تخصصی در زمینه  های مختلف 
و افتتاح  پلی کلینیك امام محمد باقر)ع( نجف آباد که چند ماه پیش با 

حضور وزیر رفاه افتتاح شد از جمله این اقدامات بوده است.

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- همایش 
حضور  با  مسجدسلیمان  در  پاک  هوای 
مسئوالن عالی رتبه سازمان محیط زیست 
شرکت  میزبانی  و  همت  به  نفت  وزارت  و 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار 
شد  در این آیین که در سالن آمفی تئاتر 
مجموعه فرهنگی ورزشی باشگاه مرکزی نفت 
برگزار شد مهندس علی اصغر رجبی رییس 
مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور - علی عسكر ظاهری 
نماینده مردم شهرستان  های مسجدسلیمان، 
شورای  مجلس  در  اندیكا  و  هفتگل  اللی، 
اسالمی – بیژن عالی پور مدیر عامل شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب – دکتر مرتضوی 

و  ایمنی  بهداشت  کل  مدیر  و  وزیر  مشاور 
اکبر  دکتر   – نفت  وزارت  زیست  محیط 
نعمت اللهی مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت 
نفت - مهندس درفشی مدیر HSE شرکت 
ملی نفت ایران – دکتر احمدرضا الهیجان زاده 
به همراه  خوزستان  زیست  محیط  مدیرکل 
در  واقع  شهر های  زیست  محیط  روسای 
حوزه عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان  – دکتر فرزاد نژاد بهادری 
غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیریت  رییس 
علیرضا  ایران  نفت  ملی  شرکت   HSE
مدیران   – مسجدسلیمان  فرماندار  گوروئی 
روابط عمومی و HSE شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب و تعداد زیادی از عالقمندان 

به این حوزه حضور داشتند. مدیرعامل شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان بعنوان 
سخنران نخست این همایش با ذکر بخشی 
از فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص 
توجه به محیط زیست گفت: 90درصد حوزه 
عملیاتی این شرکت را کوهستان و دیگر موانع 
طبیعی از قبیل رودخانه  های دائمی  و فصلی 
و دریاچه  های بزرگ تشكیل داده و مأموریتی 
خطیر در خصوص صیانت از محیط زیست 
به این مجموعه محول کرده است. مهندس 
قباد ناصری با عنوان اینكه حفاظت از محیط 
زیست نه تنها یك قانون و وظیفه انسانی بلكه 
یك تكلیف شرعی محسوب می شود افزود: 
هنگام  در  که  است  این  در  ما  تالش  همه 

بارندگی که موجب نفوذ آب به مخازن نفت 
و جاری شدن چشمه  های طبیعی نفت در 
مناطقی همچون عنبر، زیالیی و سی برنج 
زیست  محیط  به  آسیب  کمترین  می شود 
و  نظارت  کرد:  نشان  خاطر  وی  آید.  وارد 
بازرسی  های مدون و برنامه ریزی شده از بیش 
از 2200 کیلومتر خطوط لوله اصلی و جریانی 
با اقطار مختلف برای جلوگیری هرگونه حادثه 
علیرغم اینكه دسترسی به آنها بسیار سخت 
است و به دشواری صورت می گیرد بخشی 
از عملكرد نظارتی این شرکت در پاسداشت 
و توجه به محیط زیست است. ناصری ادامه 
داد: علیرغم اینكه این شرکت از نظر وسعت 
و محدوده جغرافیایی در کشور جزو  حوزه 

و  نفت  بهره بردار  شرکت  های  وسیع ترین 
گاز و برخی از تأسیسات صنعتی مان جزو 
قدیمی ترین تأسیسات صنعت نفت محسوب 
می شود ولی بواسطه نظارت ها و بازرسی  های 
سخت گیرانه مداوم و همیشگی و به لطف 
الهی کمترین حادثه و سانحه را طی 5 سال 

اخیر داشته ایم. 
وی در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت 
این  در  کاری  و درخت  فضای سبز  توسعه 
مجموعه تأکید کرد و گفت: اگر به واحد های 
صنعتی، ادارات و اماکن اداری و خدماتی این 
شرکت مراجعه داشته باشید آنجا را مملو از 
درخت، گل و فضای سبز می بینید و اصاًل 
باور نمی کنید که یك واحد صنعتی یا یك 

ساختمان اداری است چرا که توجه به محیط 
زیست و تعهد و تكلف به صیانت و توسعه 
فضای سبز در تمامی  بخش  های این شرکت 

نهادینه شده است. 

ساری- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای مازندران و گلستان گفت که این شرکت اجرای 
پنج طرح را با سرمایه گذاری 20 میلیون یوروئی در این 
استان آغاز کرده است. مهندس حسین افضلی ر افزود: سه 
طرح از این تعداد ایستگاه 6۳کیلو ولت و 2 طرح دیگر نیز 
خط تغذیه کننده ایستگاه     هاي فوق توزیع برق است. وی 

گفت که برای اجرای این طرح ها 20 میلیون یورو از محل 
بانك تجارت و توسعه اکو وام تخصیص یافته است. مهندس 
افضلی محل اجرای سه ایستگاه برق را تنكابن، آمل و ساری 
اعالم کرد و افزود: خط تغذیه کننده ایستگاه هم در آمل 
اجرایی شده است. وی گفت که این طرح ها تا پیش از 

تابستان سال 97 به بهر برداری می رسد.

ادامه اجرای 24 طرح برقی در مازندران و گلستان
گلستان  و  مازندران  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
همچنین اعالم کرد که این شرکت هم اکنون 2۴ طرح 
و  گلستان  در  تومانی  میلیارد   150 سرمایه گذاری  با  را 
مازندران در دست اجرا دارد. وی افزود: با تامین اعتبار و 
بهره برداری از این طرح ها، بسیاری از مشكالت حوزه برق 

در این 2 استان براي فصول تابستان و شرایط اوج مصرف 
بر طرف می شود. میزان مصرف برق در استان  های مازندران 
و گلستان به خاطر شرجی بودن هوا در اواخر فصل بهار تا 
پایان تابستان به شدت افزایش می یابد و به همین دلیل 
در بعضی مواقع در این دو فصل مشترکان با کمبود برق 

مواجه می شوند.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز -  مدیر عامل 
شرکت گاز استان بوشهر در تشریح روند گازرسانی 
به سه شهر کلمه، تنگ ارم وبوشكان در استان 
بوشهر، از گازدار شدن یكی از این سه شهرهمزمان 

با دهه مبارک فجرخبر داد. مهندس غالمعباس 
به  افزود: طرح گازرسانی  رابطه  این  حسینی در 
شهر های یادشده از مصوبات شرکت ملی گاز در 
سال 9۳ می باشد که فاز نخست آن طی سال 9۴ 
آغاز و هم اکنون نیز با جدیت در دست اجراست. 
گازرسانی  منظور  داشت:به  بیان  ادامه  در  ایشان 
به این سه شهر که دارای مسیری کوهستانی و 

صعب العبور  می باشند،  اجرای 180 کیلومتر شبكه 
شهری و روستایی و 85 کیلومتر خط انتقال در 
دستور کار قرار گرفته است.  وی تصرح نمود: با 
توجه به روند پیش رو،  ان شااهلل  گازرسانی به 
شهر بوشكان در دهه فجر امسال به  بهره برداری 
رسیده و بدین ترتیب به زودی شاهد برخورداری 
بود. مدیر  نعمت گاز خواهیم  از  این شهر  مردم 

عامل شرکت گاز استان بوشهر همچنین اضافه 
نمود: دو شهر کلمه و تنگ ارم نیز به تدریج طی 
سال آینده به شبكه سراسری گاز متصل می شوند. 
مهندس حسینی اعتبار در نظر گرفته شده جهت 
گازدارشدن این سه شهر را ۳5 میلیارد تومان عنوان 
نمود و افزود: این میزان اعتبار از منابع داخلی و 
عوارض گازرسانی تامین می گردد.  وی بیان داشت: 

با اتمام عملیات گازرسانی به شهر های یادشده که از 
خدمات ارزشمند دولت یازدهم در استان می باشد، 
زمینه برخورداری بالغ بر 7000 خانوار شهری و 
از نعمت گاز فراهم می گردد. مهندس  روستایی 
حسینی عنوان نمود: با  تكمیل این طرح، تعداد 
شهر های گازدار استان به ۳6 شهر و ضریب نفوذ 
مدیر  می یابد.  افزایش  درصد  به 98  گاز شهری 

عامل شرکت گاز استان بوشهر در انتها با اشاره به 
حجم باالی اقدامات در دست اجرا به منظور توسعه 
ساماندهی  داشت:  اظهار  استان   در  گازرسانی 
زیرساخت  هایی همچون شبكه گاز در نقاط محروم 
و دورافتاده،  از اولویت  هایی است که طی سال  های 
اخیر به آن توجه ویژه ای نموده  و در سال جاری 

نیز اقدامات خوبی در دست اجرا داریم.

تبریز - ماهان فالح- تفاهم نامه همكاری میان دانشگاه هنر اسالمی تبریز 
و اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با حضور دکتر محمدعلی کی 
نژاد، رئیس دانشگاه هنر اسالمی تبریز و جمشید نظمی، مدیرکل ورزش و 
جوانان استان آذربایجان شرقی به امضا رسید. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز به نقل از روابط عمومی دانشگاه هنر اسالمی تبریز، دکتر محمدعلی 
کی نژاد در آئین عقد تفاهم نامه با بیان اینكه دانشگاه هنر اسالمی تبریز 
همانند گذشته با مجموعه ورزشی کشور جهت باال بردن خودباوری ملی 
و نشاط فردی و اجتماعی دانشجویان و کارکنان خود ارتباط موثری برقرار 
کرده است، گفت: ورزش نباید منحصر به پر کردن اوقات فراغت باشد، 

بلكه باید در تمام شئونات اداری و زندگی جاری گردد. وی افزود: ورزش 
از بخش  های  یكی  توانمندی ها می تواند  و ساماندهی  آگاهی  اعتالی  با 
اصلی سبك زندگی ایرانی، اسالمی باشد. عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
با اشاره به جایگاه، نقش و مأموریت  های دو دستگاه به اجرای طرح  های 
علمی، پژوهشی، فرهنگی و هنری بر اساس نیاز طرفین تأکید کرد. مدیرکل 
ورزش و جوانان آذربایجان شرقی عقد چنین تفاهم نامه  هایی را  فرصتی 
ارزشمند برای استفاده از پتانسیل و توان دو جامعه علمی و ورزشی کشور 
جهت باال بردن جایگاه جوانان در ایران اسالمی دانست. نظمی با بیان اینكه 
زمینه همكاری میان دانشگاه هنر اسالمی تبریز و اداره کل ورزش و جوانان 

آذربایجان شرقی گسترده است، گفت: این دو دستگاه می توانند زمینه  های 
همكاری را گسترش دهند. براساس مفاد این تفاهم نامه، اجرای پروژه  های 
تحقیقاتی و کاربردی مورد نیاز، تربیت نیروی انسانی متخصص، برگزاری 
مشترک سمینارها و کارگاه  های آموزشی کوتاه مدت، تدوین و تالیف اسناد 
و مدارک علمی، تبادل اطالعات، استفاده متقابل از آرشیو و کتابخانه  های 
همدیگر و انجام امور مطالعاتی و تحقیقاتی بین طرفین محقق می شود. در 
خاتمه، مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی ضمن بازدید از آثار 
خانه جهان اسالم، این مكان را برای بازدید ورزشكاران و تیم  های شرکت 

کننده در مسابقات و ورویداد های ملی و بین المللی حائز اهمیت دانست.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- جمعی از فرماندهان پایگاه  های 
مقاومت بسیج مناطق دوازده گانه شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران 
از پتانسیل ها و ظرفیت  های منطقه خلیج فارس بازدید کردند. به گزارش 
روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس، 

مدیر منطقه خلیج فارس در جمع فرماندهان پایگاه  های مقاومت بسیج 
با گرامی داشت یاد و خاطره یوم اهلل نهم دیماه گفت: نهم دیماه یكی از 
افتخارات بزرگی است که برای همیشه در تاریخ ایران اسالمی ماندگار شد. 
مهندس علیرضاعطار بیان داشت: حضور میلیونی ملت ایرانی در روز نهم 
دیماه سبب عقب نشینی دشمنان داخلی و خارجی شد و نشان داد که 
هریك از ما به عنوان سرباز کوچكی همیشه پشتیبان و گوش به فرمان 
والیت فقیه هستیم. مدیر منطقه خلیج فارس تاکید کرد: اقدامات صورت 
گرفته در منطقه خلیج فارس بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در 
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است به طوریكه تمامی خرید های شرکت 
از اجناس ایرانی است و کلیه واحدها در انجام پروژه ها به شكلی عمل 
می کنند که اقتصاد مقاومتی محقق شود و از بیگانگان بی نیاز باشیم. در 
ادامه این نشست مهندس میالد سلجوقی فرمانده پایگاه بسیج شهدای 

خلیج فارس گفت: کلیه فعالیت  های صورت گرفته در منطقه خلیج فارس، 
فعالیت  های جهادی و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و در 
باب اقتصاد مقاومتی است به طوریكه با استفاده از توان داخلی و پتانسیل و 
ظرفیت  های منطقه توانسته ایم هزینه ها را به حداقل برسانیم. سردارحاج 
حسین حیدری فرمانده حوزه بسیج شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت 
ایران نیز در این نشست با گرامی داشت یاد و خاطره نهم دیماه به تعیین 
نقش و جایگاه بسیج در تقویت روحیه انقالبی و خدمتگزاری و اقتدار ملی 
پرداخت و گفت: ترویج گفتمان انقالبی گری با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و 
جهادفرهنگی، نمایش قدرت اقتدار ملی و آمادگی همه جانبه بسیج، نقش 
آفرینی تشكل  های خودجوش مردم نهاد و متعهد و انقالبی، معرفی ظرفیتها 
و توانمندی ها و قابلیت  های بسیج در عرصه خدمت رسانی به آحاد مردم و 
کاهش آسیب  های اجتماعی از جمله سیاست  های بسیج است. وي همچنین 

افزود: بهره گیری و الگوسازی از سیره ائمه علیه السالم جذاب، متنوع، به 
روز بودن و نوآورانه و پرشور بودن تمامی برنامه  های بسیج، خدمت رسانی 
بسیج،بهره برداری  تخصصی  ظرفیت  های  از  بابهره گیری  مردم  به  وسیع 
حداکثری از تمامی ظرفیت رسانه ای، دیداری، شنیداری و مكتوب در عرصه 
فرهنگ، بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی  های دستگاه  های اداری در 
جهت بهبود نقش آفرینی بسیج در تمامی  عرصه  های کشور، بهره برداری 
جریان ساز فضای مجازی و نمایش آمادگی  های رزمی،تخصصی، فرهنگی 
اجتماعی در راستای امنیت ملی و پایدار را از جمله رویكرد های بسیج اعالم 
نمود. حیدری بیان داشت: مهمترین محور های بحث و گفت وگو در این 
نشست، اقتصادمقاومتی، مدیریت بحران، پدافندغیرعامل،محرومیت زدایی و 
توانمندسازی و فعال سازی کانون  های علمی، پژوهشی و بصیرت آفرینی از 

طریق حلقه  های صالحین وراهیان نور است.

مدیر عامل شركت شهرک     هاي صنعتي قزوین: 

ناحیه صنعتي نیکویه آماده واگذاري به متقاضیان سرمایه گذاري
قزوین ـ مسعود زارع ـ مدیر عامل شرکت شهرک     هاي 
صنعتی  ناحیه  در  ها  ساخت  زیر  گفت:  قزوین  صنعتي 
نیكویه مهیا شده و اراضي صنعتي در حال واگذاری به 
مي  سرمایه گذار  متقاضیان  و  می باشد  سرمایه گذاران 
سال   1۳ از  نیكویه  صنعتی  ناحیه  در  استقرار  با  توانند 
معافیت مالیاتي استفاده کنند.  بنابرگزارش روابط عمومي 
" حمید رضا  استان قزوین  شرکت شهرک     هاي صنعتي 

قاقازان   توسعه  و  کانون رشد  دبیر  با  " در دیدار  خانپور 
با اشاره به قیمت پایین زمین صنعتي در ناحیه صنعتي 
با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در  افزود:   نیكویه 
متقاضیان  تولید  از  و حمایت  مقاومتی  اقتصاد  خصوص 
مي توانند با پرداخت 15 درصد از عوامل نقدي  حقوق 
انتفاع و مابقي بصورت 12 قسط سه ماهه در این ناحیه 
صنعتي سرمایه گذاري کنند.  خانپور از اعالم آمادگی این 

شرکت جهت نشست با حضور مسئوالن و سرمایه گذاران 
محلي و بومي در خصوص فعال سازي شهرک  وجذب 
شهرک     هاي  شرکت  عامل  مدیر  داد.   خبر  سرمایه گذار 
صنعتي استان، نزدیكي به آزاد راه قزوین – رشت، وجود 
نیروی انسانی جوان و آماده به کار در جوار ناحیه صنعتي 
نیكویه را مهمترین مزیت این ناحیه صنعتي خواند. در 
پایان این نشست مقررشد با هماهنگی بهمن طاهرخانی 

نماینده مردم شریف تاکستان در مجلس شوراي اسالمي، 
سرمایه گذار  جذب  برای  منطقه ای  و  محلی  مسئوالن 
وتشویق مردم وجلوگیری از مهاجرت جوانان از روستاها 
به شهر جلسه اي در منطقه  برگزار گردد. ناحیه صنعتي 
نیكویه با مساحت 78 هكتار داراي امكاناتي از قبیل راه 
دسترسي، آب، برق، روشنایي و... مي باشد که بالغ بر  20 
میلیارد ریال براي شهرک سازي سرمایه گذاري شده است 

و هم اکنون اراضي این ناحیه صنعتي در حال واگذاري به 
متقاضیان سرمایه گذاري  و کارآفرینان عالقمند مي باشد.
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