جامعه

قانون جدید احزاب؛
نقاط قوت و ضعف

گسترش فعالیت احزاب به عنوان یکی از
ارکان مهم توسعه سیاسی کشور ،کانون توجه
و وعده رییس جمهوری در ایام انتخابات
بود .قانون جدید نیز در راستای ساماندهی به
فعالیت احزاب و عمل به این وعده از سوی
وزارت کشور به مدیران احزاب ابالغ شده
است .گرچه تاریخ تحزب در ایران به سال
های مشروطه و حتی پیش از آن باز می گردد
اما طی یک سده گذشته احزاب و فعالیت آنها
در ایران با آنچه در جوامع توسعه یافته انجام
می شود ،بسیار متفاوت بوده است .در سال
های پیش از پیروزی انقالب اسالمی ،کارکرد
احزاب در ایران یا فرمایشی یا نمایشی بود.
بر پایه سنت مورد قبول در جوامع پیشرفته
عضویت آزادانه مردم عادی و افراد جامعه
مهمترین رکن تشکیل یک حزب ارزیابی
می شود و زمانی که حاکمیت و نهاد قدرت
تصمیم بگیرد که افراد جامعه را وادار به
حضور و عضویت در یک تشکل کند ،آن
تشکیالت تنها نام حزب را خواهد داشت.
کارنامه حزب رستاخیز را شاید بتوان از
بهترین نمونه های تحزب اجباری در تاریخ
احزاب ایران پیش ازانقالب نام برد.
دسته ای دیگر از احزاب هم چه پیش
از انقالب و چه پس از آن بیش از آنکه
از ویژگی های بنیادین یک حزب نشانی
داشته باشند ،صرفا به محل و بهانه ای برای
گردهمایی گروهی از هم فکران و هم
مسلکان تبدیل می شود .احزاب موسمی،
چند نفره و انتخاباتی نمونه ای از این دسته
تشکل ها هستند که نه تنها در مسیر توسعه
مردم ساالری در ایران تاثیرگذار نبوده اند بلکه
در برهه هایی از موانع اصلی آن نیز به شمار
آمده اند .سامان دادن به فعالیت احزاب در
دوره جدید کشور از همان سال های ابتدای
انقالب آغاز شد .احزابی چون جمهوری
اسالمی و موتلفه حاصل تکاپوی آن سال ها
برای رونق فعالیت حزبی در بحبوحه انقالب
بودند .اکنون اما پس از گذشت چهار دهه از
پیرزوی انقالب اسالمی ،ضرورت های تازه
ای درفضای سیاسی کشور درباره تعریف
ساختار؛عملکردوچارچوبفعالیتاحزاب
احساس می شود .از همین رو «محمد امین
رضازاده» مدیرکل سیاسی وزارت کشور از
تغییر قانون احزاب برای فعالیت سخن گفته
است .قانونی که سال  1394توسط مجلس
نهم تصویب و در پاییزسال گذشته از سوی
مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید و از
همان زمان برای اجرا به احزاب ارائه شد.
وزارت کشور یک سال به احزاب فرصت
داد که شرایط خود را با این قانون تطبیق
دهند 14 ،آذرماه سال جاری این فرصت به
پایان می رسد و احزاب در زمان باقیمانده
باید شرایط خود را با قانون جدید تطبیق
دهند .برخی احزاب مانند انجمنهای
اسالمی اصناف و بازار به گفته «احمد کریمی
اصفهانی» دبیرکل خود ،به این قانون عمل
کرده و تغییرات الزم را در ساختار خود به
وجود آورده اند .براساس قانون احزاب که
نخستین بار در سال 1360تدوین شد در
حال حاضر  230حزب ثبت شده در کشور
وجود دارد که حدود  200حزب از این تعداد
در خانه احزاب عضویت دارند .قانونمند
سازی فعالیت این احزاب ،تالش برای
تعمیق و نهادینه کردن تحزب و حمایت از
احزاب شناسنامه دار مهمترین اهداف دولت
و وزارت کشور در فرآیند تغییر قانون احزاب

عنوان شده است .اما در کنار تالش دولت
برای ساماندهی به امور احزاب ،طرح مورد
نظر وزارت کشورنقاط ضعفی نیز دارد.
«فرصت حیات از احزاب ضعیف ،پرحاشیه
و مساله دار گرفته خواهد شد» این جمله
بخشی از سخنان معاون سیاسی وزارت
کشور درباره تغییر قانون احزاب است که
برخی منتقدان با استناد به آن ،این قانون
را مورد نقد قرار می دهند .این پرسش
که منظور امین زاده و این قانون از احزاب
پرحاشیه و مساله دار چیست؟ هنوز برای
برخی مدیران کل احزاب و فعاالن سیاسی
محل ابهام و پرسش است.
هرچند بسیاری شخصیت های سیاسی این
اقدام دولت تدبیر و امید را در راستای سامان
بخشی به احزاب روی کاغذ و فاقد شناسنامه
دانستند و از این اقدام استقبال کردند اما به نظر
می رسد بسیاری از فعاالن حزبی از اعمال
سلیقهدرتفسیراینقانوننگرانهستند.اینکه
کدام احزاب شامل چنین طرحی خواهد شد
هنوز برای بسیاری مجهول است .برخی
احزاب اصالح طلب سخنان معاون سیاسی
وزارت کشور در این زمینه را گمراه کننده
عنوان کرده اند .برخی فعاالن هم این میان
نگران کاهش و ریزش تعداد احزاب در
کشور هستند ،به باوراین گروه با اجرای قانون
تازه ،بسیاری احزاب فرصت و توانایی انطباق
با برخی از اصول آن را نخواهند داشت و به
این ترتیب از چرخه تحزب کشور حذف
خواهند شد .منتقدان این موضوع را در مسیر
مردم ساالری چالش آفرین می دانند.
ز سوی دیگر برخی صاحبنظران سیاسی
هم معتقدند وجود احزابی که درعمل بدنه
اجتماعی قابل توجه ندارند ،فعالیت تعریف
شده حزبی هم از خود به نمایش نمی
گذارند ،نه تنها تسهیل کننده راه مردم ساالری
نیست بلکه در این مسیر به سبب فعالیت
های بی اثر و پراکنده ساختن نیروهای
تاثیرگذار برخی جریان های فکری حرکت
خالف جهت خواهد داشت.
در قانون تازه ،احزاب موظف هستند که 300
عضو رسمی از نیمی از استان های کشور
و دفتر حزب در یک سوم استان ها داشته
باشند .می توان گفت این ماده از طرح تازه
قانون احزاب تا حدی می تواند موضوع
بدنه اجتماعی در احزاب را مورد توجه
قرار دهد اما برخی از منتقدان کیفیت بدنه
را موضوعی دانسته اند که در سایه کمیت
و تعداد قرار گرفته و در برخی مواقع راه را
برای سواستفاده از این کمیت هموار می کند.
صاحبنظرانوحقوقدانانممنوعیتعضویت
همزمان یک شخصیت سیاسی در چندین
حزب و تشکل را از نقاط قوت قانون جدید
می دانند .درمقابل اما برخی هم معتقدند این
قانون نه تنها به تجمیع تشکل ها که از اهداف
قانون جدید است ،کمکی نخواهد کرد بلکه
فزونی تعداد احزاب و جبهه ها را درپی
خواهد داشت.
وزارت کشور و معاون سیاسی این وزارتخانه
در دولت دهم ،همه مدیران کل احزاب را به
مشورت درباره بهبود قواعد تحزب در کشور
فراخوانده است .جامعه سیاسی کشور هم
امیدوار است در سایه اصالح قانون احزاب،
راه برای فعالیت مستمر و موثر تشکل های
سیاسی هموارتر و از این رهگذر مزیت های
فراوان تجربه تحزب در ایران هم تکرار شود.
 /ایرنا
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وام ۱۱۰میلیونی مسکن
 ۱۷میلیون تومان آب
میخورد
به گزارش ایسنا ،قیمت اوراق تسهیالت مسکن
درهفتههایگذشتهنوسانچندانزیادیرانداشته
به طوری که بیشترین قیمت این اوراق مربوط به
امتیاز تسهیالت مسکن مهر ماه  ،۱۳۹۶معادل ۷۶
هزار و  ۸۰۰تومان است و کمترین قیمت نیز
مربوط به اوراق آذر ماه سال  ۱۳۹۴است که
حدودا  ۷۵هزار و  ۸۰۰تومان می شود .در طی
یکماهگذشتهنیزقیمتتسهیالتمسکننوسان
چندان زیادی نداشته و در حدود  ۷۶الی  ۷۸هزار
تومان بوده است.
برای مشخص شدن هزینه انواع وامهای مسکن
قیمتهرورقازاوراقتسهیالتمسکنراتقریبا
حدود  ۷۷هزار تومان در نظر میگیریم و با توجه
به اینکه زوجهای تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰
میلیون تومانی مسکن باید  ۲۰۰برگه تسهیالت
مسکن خریداری کنند ،آنها باید  ۱۵میلیون و
 ۴۰۰هزار تومان صرف خرید این ۲۰۰برگ کنند.
اینمبلغبااحتساب ۱۰میلیونتومانوامجعالهکه
بابتش باید  ۲۰برگ بهادار به قیمت یک میلیون
و  ۵۴۰هزار تومان از اوراق تسهیالت مسکن را
خریداری کنند ،در مجموع برای دریافت وام۱۱۰
میلیون تومانی مسکن حدود  ۱۶میلیون و ۹۴۰
هزارتوما نمیشود.
همچنین زوجهای غیر تهرانی که در شهرهایی با
جمعیت بیشتر از  ۲۰۰هزار نفر جمعیت زندگی
میکنند ،میتوانند تا سقف  ۸۰میلیون تومان وام
بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید  ۱۶۰ورق
بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲
میلیون و  ۳۲۰هزار تومان بابت خرید این اوراق
بپردازند که با احتساب یک میلیون و  ۵۴۰هزار
تومان اوراق وام جعاله ،در مجموع برای دریافت
وام ۹۰میلیون تومانی باید ۱۳میلیون و  ۸۶۰هزار
تومانپرداختکنند.

عالوه بر این زوجهای ساکن در سایر شهرهای با
جمعیت زیر ۲۰۰هزار نفر میتوانند برای گرفتن
 ۶۰میلیون تومان وام مسکن  ۱۲۰برگ بهادار
خریداری کنند که باید  ۹میلیون و  ۲۴۰هزار
تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت
 ۱۰میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک
میلیون و  ۵۴۰هزار تومان بپردازند .این زوجها در
مجموع برای دریافت وام  ۷۰میلیون تومانی باید
 ۱۰میلیون و ۷۸۰هزار تومان بپردازند.
مجردهایتهرانینیزمیتوانندتاسقف ۶۰میلیون
تومان و غیر زوجهایی که در مراکز استانهای
باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰
میلیون تومان و در نهایت غیر زوجهای ساکن در
سایر مناطق تا سقف ۴۰میلیون تومان وام دریافت
کنند که به ترتیب هر کدام باید  ۱۰۰ ،۱۲۰و ۸۰
برگ بهادار اوراق تسهیالت مسکن را از فرابورس
ایران خریداری کنند .با این حساب مجردهای
تهرانی باید برای خرید این اوراق ۹میلیون و۲۴۰
هزار تومان ،افراد ساکن در مراکز استان باالی۲۰۰
هزار نفر جمعیت مبلغ  ۷میلیون و  ۷۰۰تومان و
افراد گروه سوم مبلغ شش میلیون و  ۱۶۰هزار
تومان پرداخت کنند .البته در صورت تمایل برای
دریافتوام ۱۰میلیونتومانیجعالهبایدمبلغیک
میلیون و ۵۴۰هزار تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تسهیالت مسکن (تسه) توسط بانک
مسکنمنتشرمیشود.ایناوراققابلیتمعاملهدر
فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج
میلیون ریال است .مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر
تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است .این اوراق
با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی
مانده دارای قیمت متفاوتی است .در صورتی که
مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده
اوراقازتسهیالتآناستفادهنکند،نمادمعامالتی
آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به
دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

آگهي موضوع ماده 3قانون ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  139660324001002115مورخ  96/6/26هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عيسي منظم فرزند مصطفي صادره از گناوه را
نسبت به شش دانگ يك باب خانه به مساحت 387/75مترمربع در قسمتي از پالك 917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالكيت صادر خواهد شد .شماره/789:م.الف
تاريخ انتشار نوبت اول -1396/8/16 :تاريخ انتشار نوبت دوم-1396/9/1 :
مجيد اميري/رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر:

تا نیمه نخست سال  97همه روستاهای
استان گازرسانی می شوند
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهردر نشست روز
گذشته خود با اصحاب رسانه از گازرسانی به جزیره
خارگ ظرف  3سال آینده خبر داد و علت این تاخیر را
نبود گاز در این منطقه اعالم کرد.
مشروح این نشست را در ادامه می خوانید:
گازرسانیروستاییوشهریدراستانبوشهرازمیزان
میانگینکشوریباالتراست
غالمعباس حسینی با اشاره به وظایف شرکت گاز
استان بوشهر گفت :حدود  70درصد از گاز کشور از
استان بوشهر منتقل می شود و این انتقال از پاالیشگاه
پارس جنوبی و فجر جم انجام می گیرد و این حق
مردم استان است که از این نعمت استفاده کنند .در
حال و تا امروز حدود  6هزار کیلومتر شبکه در استان
اجرا کردیم .اجرای شبکه های گازرسانی با توجه
به تعدد شرکت های حفار ،دستگاه هایی مانند منابع
طبیعی ،راه و شهرسازی و موانع متعددی که بر سر
راه ما وجود داشت ،اما توانستیم به خوبی این 6هزار
کیلومتر شبکه را در زمان بسیار اندک استان اجرا کنیم
به طوری که گازرسانی روستایی و شهری در استان
بوشهر از میزان میانگین کشوری باالتر است.
گازرسانی به خارگ تا سه سال آینده
وی اظهار داشت  :تعداد انشعابی که ما در طی این مدت
در سطح استان اجرا کردیم حدود  170هزار انشعاب
است و  150هزار مشترک نیز در سطح استان داریم.
در حال حاضر تنها شهری که در استان گازسانی نشده
است« ،خارگ» است که به دلیل عدم وجود گاز در آن
محدوده فعال امکان گازرسانی به این منطقه را نداریم.
 NGLخارگ در آن منطقه در حال انجام است .زمانی که
این پروژه به اتمام برسد تا 2یا 3سال آینده گازرسانی به
خارگ را انجام خواهیم داد.

ودریکمحاسبهسرانگشتیحدود
 500میلیارد تومان در چهار سال و
نیم گذشته توانستیم نقدینگی
وارد استان کنیم از این مبلغ حدود
 150میلیارد تومان به
شهرداری ها کمک شده است.
نیمۀنخستسال 97همهروستاهایاستانگازرسانی
میشوند
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر افزود  :در مساله
گازرسانی به روستاها ،از سال  93که شورای اقتصاد
گازرسانی به این مناطق را مصوب کرد ،شرکت گاز
استان به جدّ این مساله را دنبال کرد و  250روستا
گازرسانی شده 44 ،روستا در دست انجام است که تا
پایان سال تکمیل می شود و  4روستا نیز تا اوایل سال
 97گازرسانی خواهند شد.
با توجه به پروژه هایی که در سطح استان در حال
اجرا بود و بحث اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام
معظم رهبری است ،ما در برش استانی پروژه اقتصاد
مقاومتی ،حدود 24هزار انشعاب در سال گذشته،
16هزار انشعاب در سال جاری نصب کرده ایم که
امیدواریم تا پایان سال این تعداد انشعاب را به  25هزار
برسانیم.
ظرفیت یک میلیون متر مکعب گازرسانی به شرکت
متانولکاوه
غالمعباس حسینی با بیان ظرفیت یک میلیون متر
مکعب گازرسانی به شرکت متانول کاوه افزود  :از
جمله پروژه هایی نیز که اشل اقتصاد مقاومتی در سطح
ملی تعریف شده و در استان بوشهر اجرا کردیم می

توان به گازرسانی متانول کاوه با 17کیلومتر خط انتقال
 24اینچی و نصب سه دستگاه ،گازرسانی به کارخانه
سیمان مند با  20کیلومتر خط انتقال هشت اینچی و
گازرسانی به یکصد و  56مرغداری استان با صرف
جویی سه میلیون لیتر سوخت مایع در سال اشاره کرد.
متانول کاوه از جمله پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت
صنعت و معدن و یکی از بزرگترین پتروشیمی های
خاور میانه است .خطی که ما اجرا کردیم ،ظرفیت یک
میلیون متر مکعب را داراست و آن مقداری که این پروژه
در حال استفاده است حدود  200میلیون مترمکعب

گازرسانیبهکارخانهسیمانمند
با  20کیلومتر خط انتقال هشت
اینچی و گازرسانی به یکصد
و  56مرغداری استان با
صرفه جویی سه میلیون لیتر
سوخت مایع در سال اشاره کرد.
است .یعنی حدود پنج پتروشیمی معادل پتروشیمی
متانول کاوه می توانند برداشت گاز از آن داشته باشند.
تنها یک درخواست مجوز برداشت از منابع گازی
شمالاستان
وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت :در
شمال استان حدود  20میلیون مترمکعب در روز
مجوز برداشت گاز داریم و تا االن تنها یک شرکت
درخواست برداشت به شرکت گاز استان بوشهر داده
است .باتوجه به توسعه پتروشیمی استان ما قراردادی
را با پتروشیمی دماوند و متانول کاوه داریم که تا پایان
برنامه ششم توسعه( ،)1400تولید ما از  12میلیارد متر
مکعب در سال به  35میلیارد متر مکعب می رسد که
قطعا در فروش صنعتی در سطح ملی اول خواهیم بود.
 500میلیارد تومان در  4/5سال گذشته وارد استان
کردیم
حسینی افزود  :با توجه به فروش خوب گاز در استان
بوشهر و سودده بودن شرکت ،ما عالوه بر مالیات
عملکرد و سود سهام دولت که ساالنه پرداخت می
کنیم بابت فروش گاز 9درصد ارزش افزوده وارد
استان کمی شود که این مبلغ در سال  92،51میلیارد
تومان بوده و در سال  96به  351میلیارد تومان رسیده
است .از این مبلغ حدود  30درصد به شهرداری های
استان پرداخت می شود و در یک محاسبه سرانگشتی
حدود  500میلیارد تومان در چهار سال و نیم گذشته
توانستیم نقدینگی وارد استان کنیم از این مبلغ حدود
 150میلیارد تومان به شهرداری ها کمک شده است.
بیشترین دریافتی ما از پتروشیمی های عسلویه است
و علی رغم مقاومت آنها در پرداخت این موضوع اما
این شرکت توانسته است در سال های گذشته مبلغ
بسیار باالیی را وارد استان کند.
کیفیکردن خدمات را نیز در دستور کار داشتهایم
وی تصریح کرد  :شبکه گازرسانی در سطح کشور
و همچنین استان رو به اتمام است و نهایتا ما تا نیمه
اول سال  97اکثر گازرسانی در سطح استان را به اتمام
می رسانیم اما نیاز است که در جهت کیفی کردن این
خدمات نیز اقداماتی صورت بگیرد .در این ارتباط
تعمیر و نگهداری ایستگاه های شبکه گازرسانی،
هوشمند سازی شبکه ها ،نشیت یابی ،حفاظت زنگ،
 GIS ، TMMSو سامانه  194را در دست اقدام داریم
که برخی از آنها تکمیل و اجرا شده و برخی نیز در
دست اجرا است که به یاری خدا تا پایان سال تکمیل
خواهندشد.

10هزار وام دو میلیون تومانی به مشترکین گاز
حسینی افزود  :یکی دیگر از اقداماتی که در جهت
خدمت رسانی تشویقی به مشترکان انجام گرفته است،
 10هزار وام دو میلیون تومانی است که به منظور لوله
کشی گاز مناطق در برخی شهرهای استان از جمله،
کنگان،بوشهرو...انجامگرفتهکهتاکنونهشتهزاروام
دریافتشدهاست.گازرسانیبهمناطقهلیله،بندرگاهو
مناطق مسکونی آنجا را در دستور کار داریم که تا نیمه
اول سال  97به اتمام می رسد .مسلم رحمانی ،معاون
امور بهره برداری شرکت گاز استان نیز در بخشی از این
نشستدرخصوصانشعابساختمانهایغیرمجاز،
حذف آبونمان از قبوض گاز و دفاتر غیرمجاز و استفاده
از آرم شرکت گاز توضیحاتی را ارائه کرد:
به سکونتگاههای غیر مجاز به مدت 3سال انشعاب
میدهیم
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت  :در مورد
قانون منع ساخت و ساز غیر مجاز (ماده  )8که در
سال  84اصالحیه خورده است و عمال تمام دستگاه
های اجرایی را از واگذاری انشعاب به ساختمان های
فاقد پروانه و پایان کار منع کرده است .شورای تامین
شهرستان بوشهر و دشتستان نیز در دو سال اجرای این
قانون را به ما تاکید کرده اند و ما نیز اجرا کردیم .در
تیرماه سال جاری قانون مجازات اسالمی و استفاده
غیر مجاز از انشعابات گاز ،برق و مخابرات در مجلس
مصوب شد و ماده  4آن این اجازه را به ما می دهد
که به سکونت گاه های غیر مجاز به مدت  3سال
انشعابات را واگذار کنیم و پس از  3سال دستگاه های
مجری باید تکلیف این سکونت گاه ها را تعیین کنند.
ماده  7این قانون نیز اصرار بر این آئین نامه کرده است

در تیرماه سال جاری قانون مجازات
اسالمی و استفاده غیر مجاز از
انشعابات گاز ،برق و مخابرات در
مجلس مصوب شد و ماده  4آن این
اجازه را به ما می دهد که به سکونت
گاه های غیر مجاز به مدت  3سال
انشعابات را واگذار کنیم
که تاکنون اجرایی نشده است اما هفته گذشته روش
اجرایی را در هیات مدیره شرکت گاز نوشتیم و به
تایید رساندیم و از هفته آینده روش اجرایی خودمان
را شروع می کنیم تا ائین نامه اجرایی به ما ابالغ شود.
در حال پیگیری حذف آبونمان از قبوض گاز هستیم
دریافت و پرداخت آبونمان از طرف دیوان عدالت
اداری برای ما ممنوع شده است و قبوض ما به صورت
متمرکز در سامانه ای که در ستاد شرکت ملی گاز است
تولید می شود .هم اکنون روی این سامانه کار می شود
تا آبونمان را از قبوض حذف کنند و از تاریخی که باید
از قبوض مردم کسر می شد ،انجام شود.
استفاده از آرم شرکت های دولتی ممنوع است
حسینی در پایان گفت  :این مساله چندین مرتبه از
طریق واحد حقوقی و حراست به سازمان نظام
مهندسی تذکر داده شده است .مشکلی که در بحث
لولهکشهای گاز در استان بوشهر مطرح است که در
سازمان بازرگانی دفتر خاصی ندارند و زیر نظر انجمن
بلوک سازی هستند .اگر صنف لولهکشی داشته باشند،
قابلیت ردیابی بهتری خواهند داشت .البته تذکر آخر به
آنها داده شده است که اگر از آرم شرکت گاز استفاده
کنند ،حتما پیگرد حقوقی و قضایی پیدا خواهند کرد.

