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 روند پیگیری حقوقی ایران
درباره اموال توقیف شده در آمریکا
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س��اری - اله��ام دهق��ان – ب��ا حض��ور 
ش��اعري نماينده م��ردم نكا، بهش��هر و 
گل��وگاه در مجلس ش��وراي اس��امي، 
موس��وي مديرعامل شركت شهرک های 
احم��دي  و  مازن��دران  صنعت��ي 

فرماندار، فاز 2 ش��هرک صنعتي نكا به ش��بكه گاز متصل ش��د.
به گ��زارش خبرنگار مازندران، س��يد مصطفي موس��وي در اين 
مراس��م گفت: گازرس��اني به ش��هرک صنعتي يكي از پروژه های 
اولوي��ت دار ش��ركت در ش��هرک ها و نواح��ي صنعتي ب��وده و با 
همكاري و همراهي ش��ركت گاز استان در دولت تدبير و اميد 7 
ش��هرک و ناحيه صنعتي به ش��بكه گاز متصل شده اند.مديرعامل 
ش��ركت ش��هرک های صنعتي مازندران افزود: صيانت و حفاظت 
از محيط زيس��ت، كاهش قيمت تمام ش��ده، جايگزيني س��وخت 
فس��يلي و كاه��ش آلودگي ه��وا از مهم ترين اهداف ش��ركت در 
انجام پروژه گازرساني است.موسوي بيان داشت: پروژه گازرساني 
فاز2 ش��هرک صنعتي نكا به ط��ول 3 كيلومتر و بااعتباری بالغ بر 
2700 ميلي��ون ريال در مدت 9 ماه انجام ش��د.وي تصريح كرد: 

در ح��ال حاض��ر 93 درصد واحدهاي تولي��دي و صنعتي...

ب��ا  ام��روز-  فرص��ت  خبرن��گار  اه��واز- 
حضورقائ��م مق��ام وزي��ر ني��رو  ، معاون 
و  تواني��ر  ش��ركت  انتق��ال  هماهنگ��ی 
منطق��ه  ب��رق   ش��ركت  مديرعام��ل 

ای خوزس��تان نشس��ت خب��ری بررس��ی 
پيامدهای ش��رايط خاص آب و هوايی وتاثيرات آن بر شبكه برق 
خوزس��تان  درمحل ساختمان شهدای برق ش��ركت برق منطقه 
ای خوزس��تان در اهواز برگزار ش��د  .  س��تار محمودی قائم مقام 
وزير نيرو براساس دس��تور وزير نيرو برای ادامه پيگيری اقدامات 
انجام ش��ده درارتباط ب��ا مصوبات جلس��ات و راهكارهای گذر از 
بحران ناشی از تاثيرات  نامطلوب پديده گرد وخاک بر شبكه برق 
منطقه كه منجر به خاموش��ی های گسترده درخوزستان گرديد ،  
باس��فر به اهواز و حضور در نشست خبری مديرعامل برق منطقه 
ای خوزس��تان با اصحاب رس��انه كه در همين رابطه تشكيل شده 
بود گفت : ش��بكه برق كش��ور و بويژه خوزستان از   شبكه هايی 
اس��ت كه ت��ا پيش از وقايع اخي��ر به بهترين نح��و جوابگوی نياز 

مشتركان و مردم شريف اس��تان در شرايط مختلف بوده...

نشست خبری شرکت برق منطقه ای 
خوزستان در اهواز  برگزار شد

اتصال فاز 2 شهرك صنعتي نكا به 
شبكه گاز



ــورت با اساتيد و  همت دولتمردان، قلم صاحب نظران، مش
ــان مجرب در حوزه حقوق بين الملل همه و همه  حقوقدان
ــد اليحه تفصيلى شكايت ايران از آمريكا درباره  موجب ش
ــده در ديوان بين المللى دادگسترى ثبت  اموال توقيف ش
ــود؛ بى شك اين اتفاق يك سير حقوقى را طى كرده تا  ش
ــتبرد اموال ايران پاى ميز  ــد آمريكا را در مقابل دس بتوان

محاكمه بكشاند. 
ــداد و ارقام مختلفى از  ــنا، در اين ميان اع به گزارش ايس
ــزان دارايى هاى ايران در  ــوى منابع مختلف درباره مي س
ــاس گزارشى كه سرويس  ــود. بر اس آمريكا مطرح مى ش
ــر كرده، برخى تحريم هاى  تحقيقات كنگره آمريكا منتش
ــى در  ــخير النه جاسوس ــكا عليه ايران در زمان تس آمري
ــتورات اجرايى  ــا 1981 در قالب دس ــال هاى 1979 ت س
ــكا، باعث  ــر رئيس جمهور وقت آمري ــت جيمى كارت دول
مسدود شدن دارايى هاى ايران در آمريكا شدند. بخشى از 
ــال 1981  اين دارايى ها پس از حل و فصل موضوع در س
ــتورات بعدى آزاد  ــت توافقنامه الجزاير و در قالب دس تح

شدند. 
ــاه  ــرى از قراردادهاى بين ش ــش ديگر نظير يكس اما بخ
ــده و به  ــه پول آنها پرداخت ش ــوع با آمريكايى ها ك مخل
ــيده بود، به ايران پس داده نشدند. از جمله  سرانجام نرس
ــت  ــى 400 ميليون دالرى اس ــرارداد نظام ــن موارد ق اي
ــى وزارت دفاع آمريكا  ــده بود، ول كه پول آن پرداخت ش
ــور ديگرى  ــزات مورد نظر را به كش ــس از انقالب تجهي پ
ــابى ذخيره كرده  ــول آن را در حس ــت و پ ــددا فروخ مج
ــران در آمريكا نظير  ــت. همچنين اموال ديپلماتيك اي اس
ــفارت و 10 ملك ديگر به همراه حساب هاى  ساختمان س
ــط دولت آمريكا توقيف و  بانكى در ايالت هاى مختلف توس
ــدند؛ امالكى كه قيمت شان با احتساب مبلغ  اجاره داده ش
اجاره سال هاى گذشته 50 ميليون دالر برآورد شده است.  
ــران كارگروهى را با  ــت 1395 هيأت وزي هفتم ارديبهش
مسئوليت وزير امور اقتصادى و دارايى مامور بررسى حكم 
توقيف 2 ميليارد دالر از اموال جمهورى اسالمى ايران در 
ــتيفاى اين حقوق كرد. اين كارگروه  آمريكا و پيگيرى اس
ــر امور اقتصادى  ــا دكتر طيب نيا، وزي ــئوليت آن ب كه مس
ــه، اطالعات،  ــكل از وزراى امورخارج ــى بود، متش و داراي
ــترى و رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسالمى  دادگس
ــه هيأت وزيران مقرر  ــت. براساس آنچه در جلس ايران اس
ــد، اين كارگروه موظف شده حكم دادگاه آمريكايى در  ش
ــت را از ابعاد  ــارد دالر از اموال دول ــه توقيف 2 ميلي زمين
ــف از جمله تعيين عوامل دخيل در اين خصوص به  مختل
ــى و براى پيگيرى و استيفاى  صورت جامع و دقيق بررس
حقوق دولت جمهورى اسالمى ايران پيشنهاد الزم را ارائه 

كند. 
ــترى - در گفت وگو با  ــل - وكيل دادگس ــاعد وكي اميرس
ــاره به مصادره 2ميليارد دالرى اموال ايران  ــنا، با اش ايس
ــالمى ايران  ــت جمهورى اس ــكا، گفت: دول ــط آمري توس

ــوان بين المللى  ــوب عهدنامه مودت به دي ــد در چارچ باي
ــد. ديوان بين المللى  ــترى مراجعه و طرح دعوا كن دادگس
ــت و  ــترى مكانى براى طرح دعوا بين دولت هاس دادگس
ــت كه افراد يا اشخاص حقوقى يا خود بانك  اين گونه نيس
مركزى بتوانند مراجعه كنند. بايد تصميمى در سطح ملى 
ــود و دولت به صورت رسمى وارد شود. با توجه  گرفته ش
به عهدنامه مودت ايران و آمريكا كه هم در رأى كاركنان 
ــولى اياالت متحده در تهران و هم در  ديپلماتيك و كنس
ــند الزم االجرا بين دو دولت  ــكوهاى نفتى اين س رأى س
شناخته شد، اين سند مبناى صالحيت ديوان بين المللى 
ــترى را براى طرح دعواى جمهورى اسالمى ايران  دادگس

عليه اياالت متحده در اختيار ما قرار مى دهد. 
ــمى تهران عليه  ــت رس ــاس اين گزارش، دادخواس براس
ــده رابط جمهورى  ــده آمريكا را نماين دولت اياالت متح

ــرداد 95 در  ــنبه 26 خ ــالمى ايران، عصر روز چهارش اس
ــترى بين المللى در الهه  (هلند) ثبت كرد.  ديوان دادگس
ــفر به  ــال و در س ــت ماه امس ــس جمهورى، ارديبهش رئي
ــتان كرمان اطمينان داد كه ايران از هيچ اقدامى براى  اس
مقابله با رفتار غير قانونى آمريكا در مصادره و ضبط قريب 
ــوال ايران در آمريكا فروگذار نمى كند و  2ميليارد دالر ام
ــع قضايى بين المللى  ــراى برگرداندن اين پول، در مراج ب

عليه آمريكا شكايت خواهد كرد. 
ــت  روابط عمومى مركز امور حقوقى بين المللى نهاد رياس
ــت  جمهورى در اين باره تأييد كرده بود كه اين دادخواس
بر اساس تجارب حاصله از چند بار حضور ايران در ديوان 
بين المللى و با مشورت اساتيد و حقوقدانان مجرب داخلى 
ــل و همچنين با نظر  ــى در حوزه حقوق بين المل و خارج
ــور خارجه تهيه و  ــان بانك مركزى و وزارت ام كارشناس

تدوين شده است. 
ــالمى ايران اعالم  ــت دولت جمهورى اس در اين دادخواس
ــور با  كرده كه اقدامات دولت آمريكا و دادگاه هاى آن كش
ــال 1334 بين دو كشور  تعهدات اياالت متحده كه در س
ــخ نشده و معتبر است، و  ــده و هنوز فس منعقد و امضا ش
ــوق بين الملل مغاير  ــا موازين ذى ربط در حق همچنين ب
ــالم كرده كه  ــت ايران اع ــت. به موجب اين دادخواس اس
اياالت متحده در چندين مورد از تعهدات بين المللى خود 

در معاهده مذكور تخلف كرده است. 
 «نقض استقالل شخصيت حقوقى شركت ها و موسسات 
ــته به دولت ايران به ويژه بانك مركزى و  و نهادهاى وابس
ــى  ــز نقض مصونيت بانك مركزى و نقض حق دسترس ني
ــاده  (2)  (1)3 معاهده مذكور»،   ــاع آنها برخالف م و دف
ــركت ها و نهادهاى  «رفتار تبعيض آميز و غيرمنطقى با ش

ــزى و ناديده  ــى از جمله بانك مرك ــتقل دولتى ايران مس
ــوق قراردادى آنها  ــبه و حق گرفتن حقوق و منافع مكتس
ــف و مصادره اموال آنها در مغايرت با ماده  (1)4 و   و توقي
(2)4 معاهده فيمابين»،  «اعمال محدوديت در پرداخت 
و انتقال وجوه و آزادى تجارت بين دو كشور برخالف مواد  
(1)7 و  (1)10 معاهده» و  «نقض مصونيت دولت ايران و 
ــركت ها و نهادهاى مستقل دولتى به ويژه بانك مركزى  ش
ــده و نيز برخالف  ــواد  (1)3 و  (4)11 معاه ــالف م برخ
ــت كه در  الزامات حقوق بين الملل» از جمله مواردى اس

اين دادخواست به آنها اشاره شده است. 
ايران از ديوان دادگسترى بين المللى درخواست كرده كه 
اياالت متحده به خاطر اقداماتى كه برخالف تعهدات خود 
انجام داده، در مقابل ايران مسئوليت دارد و بايد خسارات 
وارده را بپردازد. براساس مطالبه ايران در اين دادخواست، 
ــخصيت  ــتقالل ش آمريكا بايد به خاطر ناديده گرفتن اس
حقوقى موسسات و نهادهاى دولتى ايرانى و بانك مركزى 
ــت، وضع و اجراى قوانين خاص عليه دولت و اموال  از دول
دولت و موسسات و نهادهاى دولتى ايرانى از جمله بانك 
ــات و  مركزى، رفتار ناعادالنه و تبعيض آميز با اين موسس
ــروم كردن ايران و  ــا اموال آنها در آمريكا، مح نهادها و ب
ــزد دادگاه هاى اياالت  ــك مركزى از حق دفاع واقعى ن بان
ــالمى  ــده، نقض مصونيت آنها و دولت جمهورى اس متح
ــور،  ــرانجام به خاطر نقض آزادى تجارت بين دو كش و س

مسئول شناخته شده و محكوم شود. 
ــت  بنا به گزارش مركز امور حقوقى بين المللى نهاد رياس
ــته شده كه اياالت متحده بايد  جمهورى، از ديوان خواس
ــن و مقررات  ــاس قواني ــود از هرگونه اقدام براس ملزم ش
ــور  ــر با تعهدات آن كش ــكام قضايى مغاي ــى و اح اجراي
ــته  خوددارى كند و مصونيت دولت ايران و نهادهاى وابس
به دولت و اموال آنها را تا حدى كه در معاهده فيمابين و 
حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده، محترم شمارد 
و حق دسترسى آزادانه به دادگاه هاى اياالت متحده و حق 
ــته از حقوق و منافع مكتسبه را تضمين كرده  دفاع شايس
ــن و مقررات داخلى و  ــاس قواني و از هر گونه اقدام براس
احكام قضايى مغاير با معاهده از جمله اجراى احكام عليه 
اموال و منافع ايران، نهادها و اشخاص ايرانى اجتناب كند. 
ــده كه اياالت متحده بايد  ــت ايران تأكيد ش در دادخواس
ــارات وارده به جمهورى اسالمى ايران ناشى از نقض  خس

اين تعهدات بين المللى را جبران كند. 
ــاه، اليحه تفصيلى اين  ــيزدهم بهمن م و در آخر اينكه س
ــناد و مدارك مربوط به آن مشتمل  شكايت به همراه اس
ــترى به  بر چهار جلد تهيه و در ديوان بين المللى دادگس
ــالمى  ــت اليحه تفصيلى جمهورى اس ــيد. با ثب ثبت رس
ــوان بين المللى  ــاالت متحده آمريكا در دي ــران عليه اي اي
ــط مركز حقوق بين الملل نهاد رياست  ــترى توس دادگس
ــورى، گام مؤثر ديگرى براى بازگرداندن اموال ملت  جمه

ايران برداشته شد. 
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روند پيگيرى حقوقى ايران
درباره اموال توقيف شده در آمريكا
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ــرط  ــت انتقال پذير بودن حقوق مالى» همواره متضمن يك ش  «قابلي
ــت؛ به عبارت ديگر، حقى را كه نيست،  بديهى با عنوان  «وجود حق» اس
ــه دو طرف آن را اراده كرده  ــوان به ديگرى منتقل كرد؛ هرچند ك نمى ت

باشند. 
ــده يا نظام   ــته ش ــتم هاى حقوقى نوش ــوق مدنى، اعم از سيس در حق
«كامن ال» طبق يك قاعده عمومى در قراردادها  «در تمامى موارد انتقال 
ــته،  حقوق، انتقال گيرنده نمى تواند بيش از حقوقى كه انتقال دهنده داش
ــود». اين قاعده كه در قوانين صريحا ذكر نشده، بر پايه  حقوقى را دارا ش
اين فكر منطقى استوار است كه هيچ كس نمى تواند حقوقى را كه به وى 
ــده   ــناخته ش ــاس قاعده حقوقى كامًال ش تعلق ندارد، انتقال دهد و براس
ــى كه مالك چيزى نيست، نمى تواند آن را به ديگرى انتقال دهد»  «كس

توصيف مى شود. 
ــا ضرورت هاى زندگى  ــل عقالنى، هنگام برخورد ب ــل آثار اين اص تحم
ــان، به  ويژه در بعد اقتصادى، دشوار مى نمايد. درست است  اجتماعى انس
ــت، اما در بسيارى از اوقات، وضعيت  كه الزمه انتقال حق، وجود حق اس
ظاهرى به گونه اى است كه انتقال گيرنده با اعتماد كامل به وضع موجود، 
ــته و در ازاى آن، ِعوضى  ــود پنداش ــت، موج ــى را كه غير موجود اس حق
ــده به وضع ظاهر، حق  ــن صورت، اعتماد انتقال گيرن ــردازد؛ در اي را مى پ
ــه اين عقيده را  ــا زمينه هاى تمايل ب ــود نمى كند، ام ــود را موج غير موج
ــخاِص زمينه ساز اين اعتماد، در مقابل انتقال گيرنده  فراهم مى كند كه اش

مسئوليتى را عهده دار شوند كه معادل با حق غير موجود است. 
ــد، متقابًال منجر  ــده حمايت مى كن ــه از انتقال گيرن ــن تمايل اگرچ اي
ــود به مسئول شناخته شدن كسانى كه با وجود دخالت داشتن در  مى ش
ــده اند؛ مثًال در فرض  ايجاد وضع ظاهر، به هيچ وجه مرتكب تقصيرى نش
خيانت امين و فروش مورد امانت به غير، مالك، حقى بر مال فروخته شده 
ــارت كند؛ بدين ترتيب، گرايش  ندارد و تنها مى تواند از امين مطالبه خس
به هر عقيده، مستلزم تحميل زيان و مسئوليت به يكى از دو طرف است، 
يعنى مالك حقيقى و دارنده فعلى. از اين رو، بايد در تقابل منافع و حقوق 
مالك حقيقى و اعتمادكننده به وضع ظاهر، يكى را بر ديگرى ترجيح داد. 
ــع ظاهر مرتكب تقصير  ــى كه مالك در ايجاد وض ــك در فرض بدون ش
شده است، مى توان پذيرفت كه حمايت از اعتمادكننده به وضع ظاهر به 
عدالت نزديك تر است، اما در فرض مخالف، هيچ دليلى بر ترجيح يكى از 
ــمت صحيح  اين دو وجود ندارد. در اين حال، آنچه قانون گذاران را به س
ــت، بلكه  ــخاص نيس ــى مى كند، لزوما توجه به حقوق يكايك اش راهنماي
بايد مصالح جامعه را به عنوان يك موجود مستقل از اعضاى خود در نظر 

گرفته و مصلحت كلى جامعه را مالك ترجيح قرار دهند. 
ــخيص اين مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقيقى مستقل است  تش
ــان و حقوق دانان را مى طلبد، اما فرض  ــه الاقل تلفيق عقايد اقتصاددان ك
ــت كه در مورد  «پول»، ضرورتا راهى جز مالك شناختن  ــلم آن اس مس
ــاالت قبلى باطل بوده  ــدارد، هرچند كه نقل و انتق ــده پول وجود ن گيرن
باشد؛ چرا كه در غير اين صورت، ترويج اين سند به عنوان وسيله اى ساده 
ــود؛ بنابراين، حكومت  ــر نخواهد ب ــن در مبادالت اقتصادى ميس و مطمئ
ــت و  ــتناد به ايرادات در مورد پول، از بديهيات اس ــل عدم قابليت اس اص
ــه در بادى امر خالف قاعده بودن آن  ــوخ كرده ك به گونه اى در اذهان رس
ــناد تجارى جانشين پول  ــم نمى شود. اما وضع در مورد اس در نظر مجس

بيشتر محل تأمل است. 
ــين پول  (با اسناد تجارى به مفهوم خاص) معرف  اسناد تجارى جانش
ــت كه موضوع آن، مقدار معينى  حق دينى حال يا با وعده كوتاه مدت اس
ــمار مى آيد.  ــفته و برات از مصاديق بارز آن به ش ــت كه چك، س پول اس
ــناد مذكور بتواند در  ــان و اقتصاددانان همواره عالقه مندند كه اس بازرگان
ــان و امن ثروت، نقش مهمى  ــق معامالت اعتبارى و نقل و انتقال آس رون
ــناد  ــد. از اين رو، در جريان تحول و تكامل قواعد حاكم بر اس ــا كن را ايف
ــى از خواص پول به اين اسناد سرايت كرده است؛ از جمله  تجارى، بخش
ــناد بايد اطمينان داشته باشد كه عدم صحت نقل  اينكه پذيرنده اين اس
ــوق وى تأثيرى نخواهد  ــند  (انتقال طلب) در حق ــين س و انتقاالت پيش
ــند تجارى به تضعيف  ــت؛ زيرا در غير اين صورت، انتقاالت متعدد س داش
ــتر موقعيت دارنده آن منجر مى شود. اين ويژگى، در حقوق  و تزلزل بيش
ــه به  «اصل يا قاعده عدم قابليت استناد به ايرادات» معروف است  فرانس
ــدم توجه به  ــرادى آن را به  «اصل ع ــران، اف ــات حقوقى اي ــه در ادبي ك

ايرادات» ترجمه كرده و به كار برده اند. 
از آنجا كه ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاكم است و اين قابليت را 
دارد كه هر آن مى تواند با هر كااليى مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و 
اطمينان كامل برخوردار است، اما اسناد تجارى كه نقش پول را به عهده 
دارد، اين درجه از اعتماد و اطمينان را فاقد است. دارنده سند تجارى كه 
ــيد براى مطالبه وجه آن مراجعه مى كند، ممكن است از طرف  در سررس
ــخ معامله يا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنكه پول،  مديون با ايراد فس
ــه ايراد و اعتراضى مواجه نمى كند؛  ــردش خود، دارنده را با هيچ گون در گ
ــناد تجارى بتواند هر چه بيشتر جانشين پول شود  لذا به منظور اينكه اس
ــيد هيچ مانعى بر سر راه نقد شدن  ــود كه در سررس و دارنده، مطمئن ش
ــت، در قوانين كشورهاى مختلف، تصميماتى از  ــند وجود نخواهد داش س
ــتناد بودن ايرادات اتخاذ شده است تا وجه سند  قبيل قاعده غير قابل اس

بدون هيچ گونه ايراد و اعتراضى به دارنده پرداخت شود. 
ــت خالف  ــرادات»، قاعده اى اس ــودن اي ــتناد ب ــده  «غير قابل اس قاع
ــون كه متعهد  ــر قراردادهاى مدنى، با اين مضم ــد عمومى حاكم ب قواع
ــند  (مديون) نمى تواند در برابر دارنده آن دفاعى كند كه به روابط او و  س
ــين با صادركننده ناظر باشد؛ براى مثال، اگر ادعا شود  ــان پيش َظهرنويس
ــت يا وجه  ــده اس كه برات مورد مطالبه به اكراه از متعهد اصلى گرفته ش
آن به سببى به يكى از ظهرنويسان پرداخت شده است، اين ادعا در برابر 
دارنده كنونِى سند پذيرفته نيست و حقوق كسى را كه از راه مشروع و با 

حسن نيت بر آن دست يافته است، ضايع نمى كند. 
ــناد  ــبت به اعتبار اين اس ــن قاعده، ايجاد اعتماد نس ــت اصلى اي حكم
ــند بتواند به تمام ايرادهاى ناشى  ــد كه متعهِد س ــت؛ زيرا اگر بنا باش اس
ــين در برابر دارنده كنونى استناد كند،  ــت هاى پيش از روابط خود با دس
ــند  ديگر هيچ اطمينانى به وصول دين باقى نمى ماند و بازرگانان مى كوش
ــناِد متزلزل خوددارى كنند و جامعه از مزاياى  تا از پذيرفتن اين گونه اس

گردش اين اسناد محروم مى ماند. 
ــناد تجارى و مصاديق آن  (برات، سفته،  ــخيص كاربرد اس تعيين و تش
ــناخت كامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها  ــتلزم ش چك و. . .) مس
ــفانه در ايران چندان مورد بحث و بررسى قرار نگرفته و  ــت كه متأس اس
ــته  ــيار اندكى در تبيين آن داش ــده در اين باره، نقش بس قوانين وضع ش

است. 
ادامه دارد

اصل عدم قابليت استناد
به ايرادات در اسناد تجارى (قسمت اول)

نويسنده: دكتر محمود عرفانى
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اخبار اخبار
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان: 

طرح آبرسانی شهر مینودشت با اعتبار 
10میلیاردو830 میلیون تومان در دهه 

فجر 95 به بهره برداری رسید
گرگان- خبرنگار فرصت 
پایگاه  گزارش  امروز-به 
خبری شرکت آب وفاضالب 
استان گلستان همزمان در 
ایام دهه مبارک فجر طرح 
آبرسانی به شهر مینودشت با 

حضور استاندار گلستان،فرماندار شهرستان مینودشت ، مدیرعامل 
از مسئولین شهرستانی  شرکت آب وفاضالب استان و جمعی 
افتتاح شد.مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان در آئین 
افتتاحیه طرح آبرسانی شهر مینودشت هدف از اجرای این پروژه 
اقدامات پیشگیرانه جهت رفع مشکالت کمبود فشار آب در زمان 
اوج مصرف و افزایش تامین آب شرب و افزایش ظرفیت آب ذخیره 
شده بیان نمود.مهندس محمد هادی رحمتی با اشاره به اینکه 
طرح آبرسانی به شهرستان مینودشت مدت 5سال در دست اجرا 
بوده تصریح کرد: شروع کار این پروژه از سال 1390 با اعتباری 
بالغ بر 10 میلیاردو 830 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و 
استانی  در دستور کار قرار گرفت.مدیرعامل شرکت آبفای گلستان 
طول خط انتقال این پروژه را 4 کیلومتر بیان نمود و تصریح کرد 
با حفر و تجهیز 2 حلقه چاه آب شرب  30 لیتر برثانیه به منابع 
تامین آب شهر مینودشت افزوده شده است.وی با اشاره به اینکه 
این طرح یکی از خدمات ارزنده دولت تدبیر و امید می باشد 
خاطرنشان کرد با بهره برداری از 7000 مترمکعب مخازن ذخیره 
آب و یک واحد ایستگاه پمپاژ قابلیت پمپاژ با ظرفیت 45 لیتر 
برثانیه انجام خواهد شد.مهندس رحمتی خاطرنشان کرد آنچه 
که در این میان کار و فعالیت شبانه روزی را برما آسان و مقبول 
ارائه خدمات به هم استانی های  می سازد شیرینی و حالوت 
قدرشناس  می باشد و امیدواریم با همدلی و هم زبانی مسئوالن و 

مردم شاهد خدمات و پیشرفت به این شهرستان باشیم.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب وفاضالب استان گلستان: 
طرح آبرسانی شهر علی آباد با اعتبار 
13میلیاردو406 میلیون تومان در دهه 

فجر 95 به بهره برداری رسید
فرصت  خبرنگار  گرگان- 
پایگاه  گزارش  به  امروز- 
وفاضالب  آب  شرکت  خبری 
همزمان  گلستان  استان 
با  فجر  مبارک  دهه  ایام  در 
حضور معاون سیاسی امنیتی 

استانداری گلستان،نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس خبرگان 
رهبری ،نماینده مردم شهرستان علی آباد کتول در مجلس شورای 
از مسئولین  آباد کتول و جمعی  ،فرماندار شهرستان علی  اسالمی 
شهرستانی طرح آبرسانی به شهر علی آباد کتول افتتاح شد.معاون 
مهندسی و توسعه شرکت آبفای گلستان در آئین افتتاحیه طرح آبرسانی 
شهرستان علی آباد کتول هدف از اجرای این پروژه تامین آب شرب به 
مشترکین در زمان اوج مصرف ،افزایش ظرفیت آب ذخیره شده در 
فصل تابستان و پیک مصرف جهت رفع کمبود آب بیان نمود.مهندس 
ابوالفضل رحیمی با اشاره به اینکه طرح آبرسانی به شهرستان علی آباد 
مدت 5سال در دست اجرا بوده تصریح کرد: شروع کار این پروژه از 
سال 1390 با اعتباری بالغ بر 13 میلیاردو 406 میلیون تومان از محل 
اعتبارات ملی و استانی  در دستور کار قرار گرفت.معاون مهندسی و 
توسعه شرکت آبفای گلستان طول خط انتقال این پروژه را 4 کیلومتر 
بیان نمود و تصریح کرد با بهره برداری از 12000 متر مکعب مخازن 
ذخیره آب و حفر و تجهیز 3 حلقه چاه آب شرب  45 لیتر برثانیه به 
منابع تامین آب شهر علی آباد کتول افزوده شده است.وی اظهار داشت 
امید داریم با حمایت مسئوالن و همکاری مردم شریف علی آباد کتول 
شاهد پیشرفتهاي روز افزون در صنعت آب و فاضالب  و بهره مندی 

مشترکان از نمعت آب شرب سالم و بهداشتی باشیم.

با حضور فرماندار پارسیان انجام شد؛
بهره برداري از پروژه اصالح و بازسازي 

شبكه آب کوشكنار
خبرنگار  بندرعباس- 
با حضور  فرصت امروز- 
"محمد رادمهر" فرماندار 
 ، اصالح  پروژه  پارسیان، 
شبکه  توسعه  و  بازسازي 
بهره  به  کوشکنار  آب 
برداري رسید. به گزارش روابط عمومي آب و فاضالب استان، 
"سلمان افروشه" مدیر امور آبفاي پارسیان در این باره گفت: 
این پروژه با خط انتقالي به طول سه کیلومتر و با اعتباري 
برابر 4 میلیارد و 500 میلیون ریال اجرایي شده است. وي 
همچنین هدف از اجراي این پروژه را کاهش 2 تا 5 درصدي 
هدررفت آب در شهر کوشکنار عنوان کرد و گفت: پروژه اصالح 
و بازسازیشبکه آب این شهر در مناطقي با اتفاقات باال صورت 
گرفته به طوري که این بازسازي شامل تعویض و استاندارد 
سازي 70 فقره انشعاب فرسوده بوده است.  افروشه در پایان 
افزود: در حال حاضر تامین آب شهر کوشکنار از طریق خط 
محرم با ظرفیت 27 تا 30 لیتر بر ثانیه انجام مي شود و کمبود 

آب نداریم. 

نماینده نكا، بهشهر و گلوگاه در مجلس خبر داد
افزایش 20 درصدی حقوق 

مستمری  بگیران در برنامه ششم توسعه
خبرنگار  گـــلوگاه- 
نماینده  امروز-  فرصت 
و  بهشهر  نکا،  مردم 
گلوگاه در مجلس شورای 
اسالمی از افزایش ساالنه 
حقوق  درصدی   20
مستمری بگیران در برنامه ششم توسعه خبر داد.به گزارش 
خبرنگار گلوگاه ، علی محمد شاعری در مراسم بهره برداری 
فاز یک مجتمع آبرسانی شهدای روستای والمده نکا با بیان 
اینکه هدف اصلی انقالب اسالمی محرومیت زدایی، خدمت 
خدمات  کرد:  اظهار  بود،  بی عدالتی  رفع  و  روستائیان  به 
کشاورزی  درمان،  و  بهداشت  حوزه های  در  ارزشمندی 
انجام شد و تولید 115  انقالب  از  و عمران روستایی پس 
تالش  مدیون  کشور  کشاورزی  محصوالت  تنی  میلیون 
روستاییان است.وی با اشاره به اینکه مشارکت روستاییان 
در امور روستاها و تولیدات کشاورزی مایه یاس و ناامیدی 
امنیت  و  اقتصادی  استقالل  اگر  داد:  ادامه  است،  استکبار 
غذایی داشته باشیم و در کنار آن کار و خدمت کنیم آمریکا 
و دشمنان هیچ غلطی نمی توانند بکنند همانطور که در 38 
سال گذشته نکردند.نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در 
مجلس شورای اسالمی خدمات عمرانی، تولیدی و اقتصادی 
تقدیر  قابل  روستاها  در  مالی  سخت  شرایط  در  را  دولت 
عنوان کرد.شاعری از نجات منطقه هزارجریب از محرومیت 
به عنوان اولویت مهم کاری خود در مجلس شورای اسالمی 
شرق  در  گاز  شرکت  و  سازندگی  بسیج  گفت:  و  کرد  یاد 
به  را  خوبی  فعالیت های  و  کردند  عمل  جهادی  مازندران 
زمین های  باغ در  احداث  اضافه کرد:  دادند.وی  ارائه  مردم 
در  دامپروری  و  دامداری  فعالیت های  به  توجه  و  شیبدار 
مناطق روستایی هدف گذاری شد و جهاد کشاورزی در این 
زمینه برنامه ریزی های خوبی دارد.نماینده مردم نکا، بهشهر 
و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: فعالیت های 
گردشگری در شرق مازندران از حمایت های جدی برخوردار 
خواهد بود.شاعری بیان کرد: در برنامه ششم توسعه حقوق 
مستمری بگیران ساالنه 20 درصد افزایش یافته و ایثارگران 
مورد حمایت جدی خواهند بود.وی با اعالم مخالفت جدی 
خود با واردات گفت: اعتقاد دارم محصوالت کشاورزان که به 
بازار وارد می شود نباید از محصوالت وارداتی ضربه بخورد.

با  امروز-  فرصت  خبرنگار  اهواز- 
معاون   ، نیرو   وزیر  مقام  حضورقائم 
هماهنگی انتقال شرکت توانیر و مدیرعامل 
شرکت برق  منطقه ای خوزستان نشست 
خاص  شرایط  پیامدهای  بررسی  خبری 
برق  شبکه  بر  آن  وتاثیرات  هوایی  و  آب 
خوزستان  درمحل ساختمان شهدای برق 
شرکت برق منطقه ای خوزستان در اهواز 
برگزار شد  .  ستار محمودی قائم مقام وزیر 
نیرو براساس دستور وزیر نیرو برای ادامه 
با  درارتباط  شده  انجام  اقدامات  پیگیری 
از  گذر  راهکارهای  و  جلسات  مصوبات 
پدیده  نامطلوب  تاثیرات   از  ناشی  بحران 
گرد وخاک بر شبکه برق منطقه که منجر 
درخوزستان  گسترده  های  خاموشی  به 
گردید ،  باسفر به اهواز و حضور در نشست 
خبری مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان 
با اصحاب رسانه که در همین رابطه تشکیل 

شده بود گفت : شبکه برق کشور و بویژه 
خوزستان از   شبکه هایی است که تا پیش 
از وقایع اخیر به بهترین نحو جوابگوی نیاز 
مشترکان و مردم شریف استان در شرایط 
نوع  بروز  متاسفانه  ولی  بوده   مختلف 
وهوایی   آب  خاص  شرایط  ترکیب  جدید 
شامل گرد و خاک ، رطوبت شدید و مه 

غلیظ سبب تاثیرات وپیامدهای نامطلوب 
نارضایتی  که  شده  منطقه  برق  شبکه  بر 
مقام  آورد.قائم  بوجود  مردم  برای  زیادی 
متعدد  پرسشهای  به  درپاسخ  نیرو  وزیر 
واقدامات  ها  برنامه  باره  در  خبرنگاران 
در  نیرو  وزارت  مدت  وبلند  میان   ، کوتاه 
برقی  بی  تکراربحران  و  ازوقوع  پیشگیری 

وتالشگران  مسووالن  همه   : اظهارداشت 
صنعت برق خود را تنها خدمت گزارمردم 
رفاه  زیرساختهای  آوردن  فراهم  درجهت 
وآرامش اجتماعی میدانند و دراین همین 
راستا مجموعه وزارت نیرو با برنامه ریزی 
وتمهیداتی مانند ساخت پست های برق 
GIS ، تامین فوری 15دستگاه ماشین های 
مخصوص شستشوی مقره ها و تجهیزات 
برق از آلودگی هاو همچنین تعویض مقره 
های موجود با مقره های سیلیکونی و...  به 
این  با  مقابله  به  راهکارکوتاه مدت  عنوان 

معضل پرداخته است . 
محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق 
با بیان مطالبی  منطقه ای خوزستان نیز 
درپاسخ به خبرنگاران حاضر درجلسه گفت:    
گرد وخاک چند سالی است مهمان دایم 
و ناخوانده خوزستان شده و اگر به تنهایی 
اتفاق بیافتد مسئله خاص ونگران کننده ای 

برای شبکه برق  ایجاد نمی کند ولی وقتی 
با این شرایط بی سابقه در بازه زمانی نزدیک 
همزمان با عوامل دیگری نظیر رطوبت ومه 
باعث خروج   ، تکرار شود  و  شدید همراه 
غیرمنتظره پستها وخطوط برق وآسیب به 
تجهیزات این شبکه درمنطقه براثر  عملکرد 
خودکار سیستم حفاظت هوشمند شبکه 

برق خواهد شد . 
ای  منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل   
هستیم  درصدد   : افزود  خوزستان 
برق   صنعت  رادر  جدیدی  استانداردهای 
کنیم   طراحی  ها  آلودگی  با  مقابله  برای 
ودر بخشی ازخطوط و تعدادی از پستهای 
مهم انتقال وفوق توزیع برق این شرکت  از 
سیستم های عایقی وسلیکونی که در مقابل 
نشست آب و آلودگی مقاوم هستند استفاده 
پایان  تا  نیز  امر  این  امیدواریم  که  کنیم 

تابستان سال آینده صورت گیرد .

باحضور قائم مقام وزیرنیرو:

نشست خبری شرکت برق منطقه ای خوزستان در اهواز  برگزار شد

نصب  امروز-پروژه  فرصت  خبرنگار  اصفهان- 
فیلترهای شنی تصفیه خانه آب فریدونشهر با حضور 
نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسالمی، 
استانداری،  بحران  مدیرکل  استاندار،  عمرانی  معاون 
آموزش  و  عمومی  مدیرروابط  و  برداری  بهره  معاون 

برداری رسید.به  بهره  به  استان اصفهان  آبفا  همگانی 
گزارش خبرنگار ما از اصفهان، معاون بهره برداری آبفا 
استان اصفهان با اشاره به افتتاح فیلتر شنی )تصفیه 
فیزیکی( آب فریدونشهر گفت:  نصب فیلتر شنی آب 
فریدونشهر در حالی عملیاتی شد که به دلیل شرایط 
قرار  استان  غرب  در  که  این شهرستان  هوایی  و  آب 
دارند و نیز وجود چشمه لنگان در این منطقه که یکی 
بارش های شدید  از سرشاخه زاینده رود است اصوالً 
چشمه  آب  کدورت  افزایش  موجب  پاییزی  و  بهاری 

لنگان شده و این مسئله مشکالتی در امر آبرسانی در 
سطح شهر فریدونشهر و روستاهای تحت پوشش این 
تصفیه خانه ایجاد می نمود.حسن غالمی افزود: هنگام 
بارندگی با سیالبی شدن رودخانه چشمه لنگان کدورت 
آب حدود تا NTU 40 افزایش می یافت که این امر 
مشکالتی برای تأمین آب شرب منطقه ایجاد می کرد 
که خوشبختانه با تجهیز سیستم تصفیه آب فریدونشهر 
به 4 فیلتر شنی کدورت آب به زیر یک NTU می رسد. 
بر این اساس می توان گفت عملیاتی شدن این پروژه از 

اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.وی هدف از اجرای 
این پروژه را تصفیه فیزیکی آب و ارتقا کیفی آب شرب 
فریدونشهر برشمرد و عنوان کرد: با اجرایی شدن این 
پروژه با حذف کدورت آب و تصفیه فیزیکی  ارتقا کیفیت 
آب شرب جمعیت شهر و روستاهای تحت پوشش این 
تصفیه خانه را  که بیش از 15 هزار نفر هستند به همراه 
دارد.معاون بهره برداری آبفا استان اصفهان گفت: هزینه 
اجرای این پروژه بالغ بر 3/5 میلیارد ریال بر آورد شد که 

از محل اعتبارات استانی و جاری تامین گردید.

ارومیه-پریا جوان-جلسه توجیهی نحوه کار و استفاده 
از سامانه ی صادرات و واردات توسط اداره کل استاندارد 
استان با حضور جمعی از نمایندگان شرکت های بازرسی 
برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد 
در  توضیحاتی  جلسه  دراین  غربی،  آذربایجان  استان 
خصوص سامانه صادرات و واردات ارائه گردید.این سامانه 
در نمایندگی استاندارد مستقر در گمرک بازرگان عملیاتی 
گردیده و طی هفته جاری در نمایندگیهای استاندارد 
گمرکات استان نیز راه اندازی خواهد شد لذا هدف عمده 
این جلسه صرفا بررسی و آموزش بخش هایی از سامانه به 
نمایندگان شرکتهای بازرسی مستقر در استان می باشد.
در ادامه این جلسه به برخی از روندهایی که سازمان طی 
سنوات گذشته براساس روشها و دستورالعمل های اجرائی 

که بصورت نیمه الکترونیکی به همراه مستندات مربوطه 
انجام میداده در داخل این سامانه متمرکز و به نوعی شفاف 
سازی گردیده است و برخی از اقداماتی که بصورت سلیقه 
ای قابل اعمال بود در این سامانه مرتفع گردیده و عملیات 
دستی حذف شده است مانند بخش استعالمات که خود 
سامانه بصورت اتوماتیک از بانکهای اطالعاتی )گمرک و 
سامانه مبارزه با قاچاق کاال و ارز( دریافت میدارد.نرم افزار 
پیشین استفاده استانی داشته ولی سامانه جدید بصورت 
یکپارچه در سطح کشور در زمینه فعالیتهای انجام یافته ی 
مرتبط، اجرا و در کل کشور قابل رصد بوده و تمام فعالیتها 
از طریق سازمان ملی استاندارد و دفتر تخصصی مربوطه 
نیز قابل نظارت و ارزیابی میباشد.طبق این گزارش، تمام 
گواهی هایی که از مبدا صادر می گردند الزاما باید درون 

سامانه آپلود گردد درغیراینصورت اصالت آنها هرچند 
اصل گواهی هم ارائه گردد تائید نخواهد شد و به استناد 
این سامانه اصالت گواهی ها احراز می گردد  و چنانچه 
گواهی هایی عمال در سیستم آپلود گردند امکان اصالح 
مجدد آن توسط شرکتهای بازرسی کاال وجود نخواهد 
داشت مگر در موارد استثنائی که با اجازه سازمان ملی 
استاندارد میتواند اصالح گردد.مشکالتی که تاکنون در 
گمرکات وجود داشته اکثرا مربوط به بارنامه هایی بوده که 
صاحبان کاال به شرکت های بازرسی ارائه و با بارنامه ای 
که به اظهارنامه ملصق بوده مطابقت نداشته اند و درواقع 
یکی از مزایای این سامانه جلوگیری از مغایرت بارنامه ارائه 
شده به شرکتهای بازرسی با بارنامه الصاقی به اظهارنامه 
ها می باشد.چنانچه بارنامه ای با گواهی coi همخوانی 

نداشته باشد از ادامه روند کار جلوگیری و الزاما باید از 
روش دوم بازرسی برای ترخیص کاال استفاده شود و در 
این قسمت نیز ارائه خدمات به گواهی های آپلود شده 
میسر نخواهد شد.در پایان این جلسه توجیهی در مورد 
نمونه برداری اتفاقی و کنترل اسنادی مجددا تاکید و به 
جهت اینکه امکان اصالح گواهی ها و اسناد وجود ندارد 
و توسط سازمان جهت بررسی در پرونده شرکت بازرسی 

ثبت و بعنوان نمره منفی منظور خواهد شد.

با حضور نماینده مردم در مجلس و معاون استاندار اصفهان صورت گرفت:

بهره برداری از پروژه نصب فیلترهای شنی تصفیه خانه آب فریدونشهر

راه اندازی سامانه جامع صدور مجوزهای صادرات و واردات)coi(توسط اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی 

هم زمان با دهه مبارك فجر؛ 

اتصال فاز 2 شهرك صنعتي نكا به شبكه گاز
ساری - الهام دهقان – با حضور شاعري نماینده مردم نکا، بهشهر و 
گلوگاه در مجلس شوراي اسالمي، موسوي مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتي مازندران و احمدي فرماندار، فاز 2 شهرک صنعتي نکا به شبکه 

گاز متصل شد.
به گزارش خبرنگار مازندران، سید مصطفي موسوي در این مراسم گفت: 
در  شرکت  اولویت دار  پروژه های  از  یکي  صنعتي  شهرک  به  گازرساني 
شهرک ها و نواحي صنعتي بوده و با همکاري و همراهي شرکت گاز استان 
در دولت تدبیر و امید 7 شهرک و ناحیه صنعتي به شبکه گاز متصل شده اند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتي مازندران افزود: صیانت و حفاظت از 
محیط زیست، کاهش قیمت تمام شده، جایگزیني سوخت فسیلي و کاهش 

است. گازرساني  پروژه  انجام  در  اهداف شرکت  مهم ترین  از  هوا  آلودگي 
موسوي بیان داشت: پروژه گازرساني فاز2 شهرک صنعتي نکا به طول 3 
کیلومتر و بااعتباری بالغ بر 2700 میلیون ریال در مدت 9 ماه انجام شد.وي 
تصریح کرد: در حال حاضر 93 درصد واحدهاي تولیدي و صنعتي مستقر 
در شهرک ها و نواحي صنعتي از گاز طبیعي بهره مند  می باشند.نماینده مردم 
نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شوراي اسالمي نیز در این مراسم گفت: 
اقدامات مناسب در زیرساخت شهرک موجب تقویت سرمایه گذاری می شود.

شاعري افزود: شهرک صنعتي نکا داراي ظرفیت مناسب براي سرمایه گذاری 
بوده و باید از پتانسیل موجود جهت جذب سرمایه گذاری، رونق تولید و 
فراهم نمودن بستر اشتغال تالش کرد.فرماندار نکا نیز در این مراسم گفت: 

یکي از سیاست های دولت تدبیر و امید، رونق اقتصادي بوده که در همین 
راستا با تشکیل ستاد تسهیل، بخش مهمي از موانع تولید برداشته شده است.

احمدي افزود: نقدینگي و سرمایه در گردش مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان 
و صنعتگران بوده که تاکنون به 47 واحد تولیدي شهرستان، تسهیالت رفع 

موانع تولید پرداخت شده است.
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