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تعميرات اساسي 94 
پااليشگاه اول مجتمع گاز 
پارس جنوبي پايان يافت

بوشـهر- خبرنـگار فرصـت امروز-  
مجتم��ع  اول  پااليش��گاه   HSE رئي��س 
گاز پ��ارس جنوبی از انج��ام موفقيت آميز 
تعميرات اساس��ي 1394، بدون هيچ گونه 
حادثه ناتوان كننده در خرداد ماه خبر داد.

روس��تای نام نيک در 130 كيلومتری ش��مال 
غرب ش��اهرود واقع ش��ده اس��ت. اين روستا از 
توابع دهستان رضوان محسوب می شود. پوشش 
منطقه اكثراً جنگلی است. جانورانی چون خرس، 

شغال، گرگ، خفاش جنگلی...
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مسيرهای طبيعت گردی 
سمنان

تيتر ر کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب
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گزارشی از رستوران رومانا

پيتزای سنگی به سبک ايتاليايی
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حقوق و تجارت
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سومين جش�نواره انگور امسال 24 تا 28 
ش�هريور در دهكده س�احلي چي چست 
با ص�رف اعتبار 80 ت�ا 100 ميليون تومان  
برگزار خواهد ش�د.هدف از برگزاري اين 

جش�نواره  رونق صنعت توريس�م و گردش�گري اس�ت كه به 
همت ش�هرداري اروميه و س�ازمان ميراث برگزار مي شود .در 
اين جش�نواره سعي بر  اين اس�ت كه 50 نوع انگور موجود در 
استان به صورت اتيكت دار با نام محلي براي بازديد گردشگران 
و مسافران به نمايش گذاشته شود. گفتني است براي برگزاري 

اين جشنواره از 50 س�رمايه گذار اروميه اي مقيم خارج از 
كشور دعوت بعمل آمده است تا ...

رئيس كل دادگاه ه�ای عمومی و انقالب 
يزد ب�ا تأكيد ب�ر اينكه ه�ر كارمند در 
دس�تگاه قضايی، يک مس�ئول اس�ت، 
افزود: اگر در جايی می توان مس�ئله ای 
را نق�د ك�رد ك�ه اص�الح آن ب�ه نف�ع 

مجموعه و مردم باش�د يا طرحی را ارائه داد كه تسريع در 
ام�ور را به دنبال دارد، نبايد هرگز كوتاهی كرد. به گزارش 
ايس�نا، غالمعلی دهش�يری در جلس�ه مش�ترک شورای 

معاونين دادگستری با رؤسای...

هر کارمند، یک مسئول است

جشنواره انگور اروميه 
به ثبت ملي مي رسد
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قابلیت پیش بینی ضرر 
در مسئولیت مدنی
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رئی��س کل دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب یزد 
ب��ا تأکید بر اینکه هر کارمند در دس��تگاه قضایی، 
یک مس��ئول اس��ت، افزود: اگر در جایی می توان 
مسئله ای را نقد کرد که اصالح آن به نفع مجموعه 
و مردم باش��د یا طرحی را ارائه داد که تس��ریع در 

امور را به دنبال دارد، نباید هرگز کوتاهی کرد. 
به گزارش ایس��نا، غالمعلی دهشیری در جلسه 
مشترک ش��ورای معاونین دادگس��تری با رؤسای 
حوزه های قضایی و دادس��تان های سراس��ر استان 
یزد، افزود: باید به فکر ش��ادابی، پویایی و حرکت 
رو ب��ه تعالی محی��ط کار و کارکنان بود و چنانچه 
نسبت به این مسئله بی تفاوت باشیم، حاصلی جز 
روزمرگی و رخوت در محیط کار دریافت نخواهیم 

کرد. 
وی جلسات مشترک شورای معاونان دادگستری 
ب��ا رؤس��ای حوزه های قضای��ی و دادس��تان ها را 
فرص��ت مغتنمی جهت ارائ��ه طرح های خالقانه و 

پیشنهاد های ارزنده دانست. 
ای��ن مقام قضایی در این مورد بیان کرد: نیروی 
جوان��ی و تفکر پویای مس��ئوالن و مدیران جوان 
حوزه ه��ای قضای��ی باید به عنوان ب��ازوی مبتکر و 
ارزشمند اداره امور در کنار مسئوالن عالی قضایی 
اس��تان باش��د و با ارائه طرح ها و پیش��نهادها، تا 
تحقق دو هدف مهم دس��تگاه قضای��ی در تأمین 
امنیت پایدار و در خور شأن مردم و اجرای عدالت 
قضایی و بس��ط کامل آن، مدیران ارش��د را یاری 

کنند. 
وی با یادآوری این نکته که نشس��ت های فصلی 
شورای معاونان دادگستری با رؤسا و دادستان های 

حوزه های قضایی اس��تان را باید به عنوان ش��ورای 
برنامه ریزی  تصمی��م س��ازی ، سیاس��ت گذاری و 
دس��تگاه قضای��ی در اس��تان تبدیل ک��رد، گفت: 
دق��ت در برنامه ریزی و جامع نگر ب��ودن برنامه ها 
بیشترین سود را برای مردم دارد، به صورتی که در 
بعضی مواقع ایجاد یک روند از گذش��ته مانعی در 
براب��ر کار مردم بوده و ام��روز با همفکری و تعامل 
می ت��وان جریان امور را در عی��ن التزام به قانون و 

عرف به گونه ای اصالح کرد که بیش��ترین نفع آن 
به مردم برسد. 

دهشیری ادامه داد: باید این دیدگاه در تک تک 
کارکنان دستگاه قضایی استان نهادینه شود که هر 
کارمند یک مس��ئول است و اگر در جایی می تواند 
مسئله ای را نقد کند که اصالح آن به نفع مجموعه 
و مردم باش��د یا طرحی را ارئه دهد که تسریع در 

امور را به دنبال دارد، هرگز کوتاهی نکند. 

معاون پیش��گیری از وقوع جرم رئیس دادگس��تری استان 
ایالم گفت: آگاه س��ازی عمومی و توجیه، کاربردی ترین اهرم 

برای پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی است. 
به گزارش ایسنا، جعفر داراب خانی در جلسه ستاد پیشگیری 
و رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان ایالم اظهار کرد: ماه های 
پایانی امس��ال ش��اهد دهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اس��المی و پنجمین دوره خبرگان رهبری به عنوان دو رویداد 

مهم سیاسی و اجتماعی در کشور خواهیم بود. 
وی با بیان اینکه این س��تاد به دنبال آمادگی هرچه بیشتر 
دس��تگاه های اجرای��ی برای همکاری و همدل��ی در برگزاری 
انتخابات اس��ت، افزود: آگاه س��ازی عمومی، توجیه، ارش��اد و 
اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاه های اجرایی، 
تش��کل ها، کاندیداها و رؤسای س��تادهای انتخاباتی با هدف 
همسوس��ازی و بازدارندگی با تشریح قوانین یکی از مهم ترین 

اهداف این ستاد است. 
داراب خانی با تأکید بر اینکه مقرر ش��ده اداره کل ارش��اد 
اسالمی، مقدمات برگزاری کارگاه آموزشی را برای اهالی قلم 
فراهم آورد، خاطرنشان کرد: استانداری با رویکرد پیشگیری 
کارگاه آموزش��ی با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وق��وع جرم را ب��رای فرمانداران و عوام��ل اجرایی انتخابات و 
رؤسای س��تادهای انتخابات و کاندیداهای احتمالی و قطعی 
برگزار می کند و معاونت منابع انس��انی دادگس��تری اس��تان 
کارگاه آموزشی برای قضات شعب رسیدگی کننده و ضابطین 

برگزار خواهد کرد. 
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رئيس كل دادگاه های عمومی و انقالب يزد: 

هر کارمند، یک مسئول است
 تأکید یک مقام قضایی
بر ضرورت آشنایی 
کاندیداها با قوانین 

انتخاباتی
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معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان سیستان و بلوچستان گفت: مشارکت سازمان های 
مردم نهاد در فرآیند پیش��گیری از آسیب های اجتماعی 

ضروری و مصداق سیاست جنایی مشارکتی است. 
محمدعل��ی حمیدیان در بازدی��د از مرکز نگهداری و 
درمان کودکان دچار سوء مصرف مواد مخدر در زاهدان، 
اظهار کرد: ب��ا ظهور اقالم و انواع جدیدی از مواد مخدر 
صنعتی از یک س��و پیامدهای اعتیاد ش��کل حادتری به 
خود گرفته و از سوی دیگر سن شروع استعمال و اعتیاد 

به مواد مخدر به شدت کاهش یافته است. 
وی افزود: فرزندانی که دچار س��وء مصرف مواد مخدر 
هستند اغلب در خانواده های نابسامان و از هم گسیخته 
زندگ��ی می کنند که بس��یاری از کجروی های اجتماعی 

را ب��ا تقلی��د از والدین خ��ود فرا گرفته اند. این مس��ئول 
قضایی خاطرنشان کرد: با تفکر صرفاً حاکمیتی و رسمی 
نمی توان ب��ا معضل اعتیاد مقابله کرد و ضرورت مداخله 
گروه ه��ای مردمی خصوص��اً س��ازمان های مردم نهاد در 
فرآیند پیش��گیری، درمان و توانمندس��ازی کودکان در 

حوزه آسیب های اجتماعی به شدت احساس می شود. 
معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم سیس��تان 
و بلوچس��تان این مداخالت مردمی را مصداق سیاس��ت 
جنایی- مش��ارکتی و عدالت ترمیمی- جبرانی برشمرد 
و گف��ت: وجود مراکزی از این دس��ت ه��م می تواند در 
ح��وزه پیش��گیری از اعتیاد مجدد ک��ودکان و نوجوانان 
مؤثر باش��د و هم به عن��وان یک الگوی مؤثر در مس��یر 
فرآیند پیش��گیری رشدمدار یاری گر معاونت اجتماعی و 

پیشگیری از وقوع جرم تلقی شود. 
وی بیان کرد: این معاونت آماده همکاری و راهبری از 
سازمان های مردم نهادی است که در حوزه پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی خصوصاً اعتیاد مشغول به فعالیت و 

ارائه خدمات هستند. 

بیش از 110 دفتر ثبت ارجاعی مترجمان رس��می توس��ط بازرس��ان اداره نظارت و 
رس��یدگی به تخلفات مترجمان در محل اداره کل اس��ناد و امور مترجمان رسمی قوه 

قضاییه بازبینی شدند. 
هدف این طرح که از 16 تیرماه آغاز شده است بازنگری و یکسان سازی روال ثبت و 

ضبط اسناد رسمی ترجمه شده در دفاتر ثبت ارجاعی است. 

براس��اس ماده 39 آیین نام��ه اجرایی  »قانون راجع به ترجمه اظهارات و اس��ناد در 
محاکم و دفاتر اس��ناد رسمی« مترجم رسمی باید دارای  »دفتر ثبت که شماره ردیف 
و مش��خصات کارهای ارجاعی ش��امل نوع و تعداد و نام صاحب سند یا نام متقاضی اگر 
غیر از صاحب س��ند باشد و تعداد نس��خ اضافی و نشانی کامل او و تاریخ ارجاع و تاریخ 

استرداد ترجمه و میزان دستمزد در آن ثبت می شود« باشد. 

رئی��س حوزه قضایی بخش فش��افویه با اش��اره 
به نبود سیاس��ت کیفری واح��د در مراجع اداری 
و دس��تگاه قضا، گفت: برخ��ی مراجع اداری عالوه 
بر اینکه به مقوله جرم زدای��ی و حبس زدایی وارد 
نمی شوند، احساس نمی کنند مسائل مربوط به آن 

اداره جرم ساز شود. 
زارع پور با اش��اره به نبود سیاست کیفری واحد 
در مراجع اداری و دستگاه قضا، بر لزوم برنامه ریزی 
دقیق و نگاه جدید در سیاست کیفری تأکید کرد. 
رئیس حوزه قضایی بخش فش��افویه ادامه داد: 
برخ��ی مراجع اداری ع��الوه بر اینک��ه به مقوله 
جرم زدایی و حبس زدایی وارد نمی شوند، احساس 
نمی کنند که مسائل مربوط به آن اداره جرم ساز 
ش��ود. برای مثال عدم روش��نایی معابر می تواند 
مش��کالتی را ب��رای ش��هروندان در زمینه ه��ای 
مختل��ف ایجاد و محل��ی برای ارت��کاب به جرم 

مجرمان باشد. 
زارع پور با اش��اره به حرکت رو به جلو در تعامل 
دقیق و س��ازنده زندان و نهاده��ای قضایی گفت: 
زندان پالن کوچکی از جامعه و رویکرد به مس��ائل 
قرآنی و فرهنگی در این مکان ها غنی است. بدین 
منظور در مراجع قضایی نیز در اجرای مجازات ها و 
اصالح مجرمین باید با نگاه جدید به مبحث رویکرد 
قرآنی، فرهنگی و تشویق افراد توجه خاصی شود. 
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معاون دادگستری سيستان و بلوچستان: 

مشارکت سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی ضروری است

بازبینی بیش از 110 دفتر ثبت ارجاعی مترجمان رسمی

يک مقام قضايی عنوان كرد

 انتقاد از نبود
سیاست کیفری واحد 

 در مراجع اداری
و دستگاه قضا
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قس�متی از پايان نامه دوره دكترای 
مجيد غمامی

مس��ئولیت مدن��ی در حق��وق تعهدات، 
عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران 
ضررهای ناروا. خواه این ضرر از شکس��تن 
پیمان و نقض عهد حاصل  آید یا از تخطی 
از تکلی��ف عمومی احتیاط و عدم اضرار به 
غیر. بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه 
مهم دارد: مسئولیت قراردادی و الزام های 

خارج از قرارداد.
ضرر ناروا که جبران آن موضوع و هدف 
مسئولیت است، ضرری است که در مبانی 
نظ��ری مس��ئولیت از آن س��خن می رود 
و معی��ار آن بر مبنای مس��ئولیت منطبق 
اس��ت. برای مثال، بر پای��ه نظریه تقصیر، 
ضرر ناروا زیانی است که از خطای خوانده 

ناشی می شود.
 جب��ران زیان های ناروا موک��ول به آن 
اس��ت که واجد شرایطی باش��ند. از جمله 
این ش��رایط، ش��رط »قابلی��ت پیش بینی 
متع��ارف« اس��ت که ه��م در مس��ئولیت 
قراردادی و هم در مس��ئولیت قهری مورد 

گفت وگو است.
در می��ان نظام های حقوق��ی گوناگون، 
ل��زوم پیش بینی پذی��ری زی��ان در هر دو 
قس��م مس��ئولیت مورد پذیرش است. در 
حقوق فرانسه، مسئولیت قراردادی قلمرو 
مرسوم قاعده پیش بینی پذیری زیان است 
و اج��رای آن در مس��ئولیت قهری به طور 

تلویحی و با توسل به مفاهیم مشابه، نظیر 
مس��تقیم بودن زیان یا مس��لم بودن زیان 

پذیرفته شده است.
در حقوق ایران نیز می توان نش��انه هایی 
از نفوذ قاع��ده یافت. نویس��ندگان قانون 
مدنی به ط��ور ضمن��ی آن را اعالم کرده 

و مبنای انش��ای برخی از مواد قانون قرار 
داده اند. در قانون تجارت و قانون دریایی و 
قوانین پراکنده دیگر نیز آثار اجرای قاعده 

مشهود است.
با وج��ود ای��ن، مهم ترین مت��ن قانونی 
در حق��وق موضوعه ایران ک��ه دربردارنده 

قاع��ده پیش بینی پذی��ری اس��ت، قان��ون 
مجازات اسالمی اس��ت که مواد متعددی 
از آن متضم��ن قاعده یاد ش��ده در عرصه 

مسئولیت قهری است.
درباره مبنای قاعده نیز س��خن بس��یار 
اس��ت. مبنای پیشنهاد شده در این رساله 

»محدود شدن مس��ئولیت مدنی به قواعد 
اخالقی« اس��ت: مسئولیت مدنی، خواه در 
چه��ره عمومی خود که ب��ر مبنای تقصیر 
اس��توار اس��ت، یا در صورت های خاص و 
اس��تثنایی خود که محض و مطلق است، 
ریش��ه در قواعد اخالق مدنی و اجتماعی 
دارد و ب��ه مرزهایی ک��ه این اخالق معین 
می کن��د مح��دود می  ش��ود. یک��ی از این 
مرزها، محدود شدن مس��ئولیت به نتایج 
منتظ��ر و پیش بینی پذی��ر اعمال انس��انی 
متعارف اس��ت. این محدودی��ت در قاعده 
قابلیت پیش بینی ضرر جلوه کرده است و 
این قاعده را باید نش��انه ای بر پیوند عمیق 

حقوق و اخالق شمرد.
استثناهای اجرای قاعده نیز با این مبنا 
توجیه می شوند: مدیونی که به عمد پیمان 
می ش��کند یا کسی که عمدا موجب اضرار 
غیر می ش��ود در داوری اخالقی پاسخگوی 
تمام��ی نتای��ج عمل خود اس��ت. یعنی از 
لح��اظ اخالقی مس��ئول ش��مردن چنین 
شخصی نس��بت به نتایج پیش بینی نشده 
ناعادالن��ه نیس��ت. همچنین اس��ت اگر از 
تقصیر او دیگری دچار صدمات جس��مانی 
یا روانی ش��ود. منتها باید به خاطر داشت 
ک��ه قضاوت اخالق��ی با معیاره��ای نوعی 
صورت می پذیرد و مالک اخالق اجتماعی 
یا اخالق افراد متعارف و متوس��ط جامعه، 
که از آن به اخالق مدنی تعبیر می ش��ود، 

است، نه اخالق پارسایان و قهرمانان.

قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی
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قابلی��ت پیش بینی ضرر در مس��ئولیت 
مدنی، به منزله یکی از ارکان مس��ئولیت 
یا یک��ی از اوصاف ضرر قابل جبران، بیش 
و کم در همه نظام ه��ای حقوقی پذیرفته 
ش��ده یا موضوع بحث و گفت وگو اس��ت. 
مطالع��ه آرای گوناگون��ی ک��ه در این باره 
مطرح شده است، دونکته اساسی را روشن 

می سازد:
الف( از لحاظ نظری مناقش��ه بسیاری 
در نظام ه��ای حقوق��ی، درب��اره قلم��رو 
اعمال این قاعده وجود دارد؛ مس��ئولیت 
قراردادی عرصه مرس��وم و م��ورد اتفاق 
اجرای قاعده است و درباره امکان اعمال 
آن در مس��ئولیت قه��ری اخت��الف نظر 
حاکم اس��ت. این اختالف نظ��ر، چنانکه 
در مقدمه این رس��اله احتم��ال آن داده 
ش��د،  مبنای نظری محکم��ی ندارد و در 
نظام هایی ک��ه جریان قاعده را در ضمان 
قهری ناممکن می ش��مارند، از شیوه های 
جایگزین که گهگاه سرپوشی برای اعمال 
قاع��ده بوده اس��ت، به نتایج آن دس��ت 
یافته اند. در فرانس��ه از ویژگی مس��تقیم 
بودن زیان یا مس��لم بودن زیان برای این 
منظ��ور بهره برده ان��د و در حقوق آلمان 
از نظریه سبب اصلی یا متعارف. مسیرها 
مختلف به نظر می رس��د ول��ی مقصدها 
یکس��ان اس��ت. همگی اذع��ان دارند که 
مس��ئولیت مدنی باید م��رزی منطقی و 
عادالنه داش��ته باشد و ضمان نامحدود را 

نمی توان تحمل کرد.
ب( برای سامان دادن به این مناقشه باید 
س��راغ مبنای قاعده رفت و چاره مشکل را 
آنجا جست وجو کرد. نظریه های متعددی 
ب��رای توجیه نظری قاعده ارائه ش��ده که 

هیچ یک به تنهایی پاس��خگوی همه آثار 
و روش��نگر تمامی زوایای آن نیس��ت. به 
همین دلیل، در این تحقیق کوشش اصلی 
معطوف ب��ه یافتن مبنایی مناس��ب برای 
قاعده بوده است تا قلمرو واقعی آن آشکار 
ش��ود؛ مبنایی ک��ه رنگ تکلف ب��ر قاعده 
نزن��د و از منظ��ری واقع گرایانه توضیحی 
برای آثار مترتب ب��ر آن ارائه دهد. مبنای 

منتخب بر پایه های زیر استوار است.
همچ��ون  مدن��ی،  مس��ئولیت  در    -1
مس��ئولیت اخالقی، تناس��ب می��ان فعل 
زیانبار و نتایج حاصل از آن ش��رط اس��ت. 
تحمی��ل تمامی آثار تقصی��ر بر مرتکب از 
لح��اظ اخالقی ام��ری ناپذیرفتنی اس��ت. 
به ویژه آنکه در مسئولیت، تقصیر از مفهوم 
سنتی خود فاصله گرفته و چهره ای کامال 
نوع��ی و اجتماع��ی یافته اس��ت و از این 
جهت مسئولیت ناشی از آن به مسئولیت 
نوعی ش��باهت پیدا کرده است. هرچه بر 
نوع��ی بودن مفه��وم تقصیر و گس��ترش 
مسئولیت های محض تاکید بیشتری شود، 
ضرورت تجدید اخالقی آن بیشتر احساس 
می شود. مسئولیت نوعی و مطلق رنگی از 
مجازات را بر خ��ود دارد و به همین دلیل 
بای��د با ب��اران اخ��الق آن را تلطیف کرد. 
مس��ئولیت مدنی هیچ گاه نمی تواند پیوند 
خود را با مسئولیت اخالقی فراموش کند. 
ب��ه همین منظور پ��اره ای از مفاهیم نظیر 
سبب متعارف یا اقدام زیان دیده یا تکلیف 
تقلیل زیان را در استخدام گرفته تا قواعد 
آن »انس��انی تر« شود، در برخی موارد نیز 
که بعضی قوانین خاص، مس��ئولیت هایی 
کام��ال محض و مطلق ایج��اد کرده اند که 
دخالت اس��باب خارجی یا حت��ی تقصیر 

زیان دیده آن را از میان نمی برد، با مقاومت 
اندیش��ه های حقوقی مواجه ش��ده و آماج 
سهام انتقاد دانایان قرار گرفته اند. بهترین 
مثال در این باره، قان��ون حوادث رانندگی 
فرانس��ه مصوب ژوئیه 1985 اس��ت که به 
موج��ب آن، راننده وس��یله نقلیه موتوری 
زمینی، مس��ئول نتایج زیانباری است که 
در اث��ر قوه قاهره یا خطای زیاندیده به بار 

آمده است. )ماده 2(.
ب��اری، قاع��ده قابلی��ت پیش بینی ضرر 
در زم��ره همین ابزاره��ای اخالقی کردن 
مس��ئولیت مدنی است و در این چارچوب 
معنا می یابد و در رساله حاضر از این منظر 

مورد مطالعه قرار گرفته است.
2-  م��راد از قان��ون اخالق، ک��ه مبنای 
پیشنهاد شده برای قاعده پیش بینی پذیری 
زیان اس��ت، اخ��الق اجتماع��ی، معقول و 
مقبول جامعه اس��ت که از آن می توان به 
»اخ��الق مدنی« تعبیر ک��رد؛ اخالقی که 
هر فرد، قطع نظر از اعتقادات ش��خصی و 
منزل��ت اجتماعی خود، به علت زندگی در 
جامعه منظم، مکلف به رعایت آن است. از 
این دیدگاه، حقوق، متوسط آدمیان را در 
نظ��ر می گیرد و اخ��الق نوعی و اجتماعی 
مورد رعای��ت و پذیرش او را مالک داوری 
ق��رار می دهد. اخالق ف��ردی و ارزش های 
قدس��ی، نقش��ی غیرمس��تقیم در تبیین 
و تعیی��ن معیاره��ای اخالقی مس��ئولیت 
دارند و البته این نکته از ارزش واالی آنها 
نمی کاه��د و به معنای ان��کار فضیلت های 
اخالقی نیس��ت. مسئله اصلی آن است که 
ف��رد نمونه اخالق فردی که جایگاهی بس 
رفیع دارد، در زمره پارس��ایان و ایثارگران 
اس��ت که جزو نوادراند. ایثار خود یکی از 

ارزش  های اخالقی فردی است که از انسان 
پایبند به چنین اخالقی انتظار می رود.

لیک��ن، جامعه را انس��ان های ف��داکار و 
قهرمان تش��کیل نداده اند و بر همین مبنا، 
اجتماع و زندگی جمعی اخالق ویژه خود 
را می طلب��د. ارزش  ه��ای اخالق��ی از این 
منظ��ر، ارزش هایی ج��دا از اخالق فردی 
نیس��ت، بلکه صددرصد وام دار و وابسته به 
آن است، تفاوت در درجه سختی و میزان 
انتظار قواعد اخالقی از انس��ان های ملتزم 

به آن است.
بدین س��ان، گوه��ر اصل��ی ای��ن نظریه 
را می ت��وان در ی��ک جمل��ه بی��ان ک��رد: 

مس��ئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی 
خود که بر اندیش��ه تقصیر اس��توار است، 
ی��ا در صورت های خاص و اس��تثنایی که 
مح��ض و مطلق اس��ت، ریش��ه در قواعد 
اخ��الق اجتماعی و مدن��ی دارد و محصور 
به مرزهایی اس��ت که ای��ن اخالق معین 
می کند. یکی از این مرزها، محدود ش��دن 
مسئولیت به نتایج منتظر و پیش بینی پذیر 
ای��ن  اس��ت.  متع��ارف  انس��انی  اعم��ال 
محدودیت در قاع��ده »قابلیت پیش بینی 
ضرر در مس��ئولیت مدنی« متجلی است و 
این قاعده را باید نش��انه ای بر پیوند عمیق 

حقوقی و اخالق شمرد.
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محمد  حسين طارمي
د ر برخي موارد ، حکم د اد گاه عالوه بر جنبه کیفري، 
ناظر بر د عواي خصوصي و محکومیت متهم به پرد اخت 
ضرر و زیان ناش��ي از جرم نیز هس��ت. حکم د اد گاه د ر 
م��ورد  د عواي خصوصي، اعم از این که مبني بر قبول یا 
رد  آن باش��د ، ممکن اس��ت مورد  قبول یکي از طرفین 
نبود ه و بخواهد  آن را مورد  اعتراض قرار د هد . این جنبه 
حک��م که ماهی��ت حقوقي د ارد  حد ود  مق��رر د ر قانون 
آیین د اد رس��ي مد ن��ي باید  قابلیت تجد ید نظر د اش��ته 

باشد . 
د ر ماد ه 331 آ.د .ک. جد ید  حکم د اد گاه د رصورتي قابل 
تجد ید نظر ش��ناخته شد ه که خواس��ته خواهان بیشتر از 
سه میلیون ریال باش��د . بد ین ترتیب، اصوال حکم د اد گاه 
جزایي د ر د عواي خصوصي نی��ز، د رصورتي قابل تجد ید  
نظر خواهي اس��ت که میزان خواس��ته ش��اکي یا مد عي 
خصوصي د ر د اد خواس��ت ضرر و زیان بیشتر از مبلغ فوق 

باشد . با این حال، ماد ه 234 آ.د .ک. پذیرفته است که: 
»د ر م��وارد ي ک��ه راي د اد گاه راجع به جنبه کیفري و 
د عواي ضرر و زیان تواما صاد ر شد ه، چنانچه یکي از جنبه 
مذکور قابل د رخواس��ت تجد ید نظر باشد  جنبه د یگر راي 
نیز به تبع آن قابل د رخواست تجد ید  نظر بود ه و صالحیت 

مرجع تجد ید نظر نیز بر همین مبنا خواهد  بود «.
بنابراین، مثال اگر حکم د اد گاه مبني محکومیت متهم 
ب��ه یک س��ال زند ان و پرد اخ��ت د و میلی��ون ریال ضرر 
و زیان ناش��ي از جرم باش��د  یا اینکه حکم مزبور حکایت 
از محکومی��ت متهم ب��ه 400هزار ریال ج��زاي نقد ي و 
پرد اخ��ت چهارمیلی��ون ریال ضرر و زیان ناش��ي از جرم 
د اشته باشد ، هر د و جنبه کیفري و حقوقي این حکم قابل 

تجد ید نظر خواهي است.

نواقص ماد ه 232
م��اد ه 232 از م��واد ي اس��ت که حقوق د ان��ان بر آن را 
نواقصي ذکر کرد ه اند . از آن جمله این ایراد  است که، گرچه 
براي ضبط اموال د ر بند  ج س��قفي تعیین شد ه، اما براي 
مصاد ره اموال سقفي تعیین نشد ه است. از سوي د یگر د ر 
محکومی��ت د یه، کف آن را خمس د یه تعیین کرد ه که با 
توجه به میزان د یه د ر س��ال 1386 که مبلغ 35 میلیون 
تومان بود ، محکومیت به د یه کمتر از هفت میلیون قطعي 
مي باش��د . لیکن د ر مجازات ضبط اموال کف تعیین شد ه 
مبلغ 100 ه��زار تومان و د ر مج��ازات جزاي نقد ي کف 
آن 50 هزار تومان اس��ت. روش��ن نیست که این اختالف 
فاحش د ر تعیین کف محکومیت هاي مالي به چه د لیلي 
اس��ت و چرا قانونگذار به این امر بي توجهي کرد ه است؟! 

د ر محکومی��ت ب��ه د یه چرا ک��ف د ر نظر گرفت��ه براي 
تجد ید نظر خواهي خمس د یه کامل اس��ت و چرا کمتر از 
این مد نظر قرار نگرفته است؟! ایراد  د یگر بر مبناي قابلیت 
تجد ید  نظر خواهي آراء )یعني مجازات قانوني عمل ارتکابي( 
بیان شد ه است و آن را فاقد  توجیه عقلي و قضایي الزم د انسته 
است. کافي است د اد رس ماد ه استناد ي خود  را تغییر د اد ه، آن 
را به نحوي برگزیند  که راي صاد ره از شمول تجد ید نظرخواهي 
خارج شود  و حتي متهم را به مجازات سنگین تري نیز محکوم 
کند . د ر این فرض با وجود  سنگین بود ن میزان محکومیت 
مند رج د ر حکم، راي صاد ره از قلمرو تجد ید نظرخواهي خارج 
خواهد  بود . منطق عقلي و موازین شناخته شد ه ایجاب مي کند  
که میزان محکومیت مند رج د ر حکم، معیار تجد ید نظرخواهي 
به شمار آید . روشي که د ر بند هاي چهارگانه ماد ه 19 قانون 

تش��کیل د اد گاه هاي عمومي و انقالت پیش بیني شد ه بود ، 
عاقالنه تر به نظر مي رسد .

د ايره شمول ماد ه 232
نحوه تجد ید نظر خواهي نس��بت به اح��کام د اد گاه هاي 
نظامي تابع مقررات قانون تشکیل سازمان قضایي نیروهاي 

مسلح مصوب 1364 است و تابع ماد ه 232 نیست.
ضم��ن اینک��ه، تجد ید نظر خواهي نس��بت ب��ه احکام 
محکومیت صاد ره از سوي د اد گاه انقالب اسالمي د ر مورد  
جرائ��م مربوط به مواد  مخد ر تابع مقررات مذکور د ر ماد ه 
232 نیس��ت، بلکه تابع مقررات پیش بیني شد ه د ر قانون 
تش��د ید  مجازات مرتکبان جرائم مواد مخد ر مصوب سال 
1382 اس��ت. همچنین آرای صاد ره د ر مورد  قاچاق کاال 
و ارز بر اساس قوانین خاص مربوط به این د و موضوع قابل 

تجد ید  نظر است.
جهات تجد يد نظرخواهي

آرای قابل تجد ید نظر، تنها به د الیلي که د ر قانون ذکر 
شد ه و جهات تجد ید  نظر نامید ه مي شوند ، مي توانند  مورد  
اعتراض و تجد ید  نظرخواهي قرار گیرند . البته برخي از این 
جهات به حد ي گسترد ه و عام است که به تنهایي مي تواند  
منعکس کنند ه تمام نارضایتي متقاضي تجد ید نظرخواهي 
ق��رار گیرد . جهات د رخواس��ت تجد ید نظ��ر د ر ماد ه 25 

ق.تشکیل د اد گاه هاي عمومي و انقالب عبارتند  از: 
»ال��ف- اد عاي عد م اعتبار مد ارک اس��تناد ي د اد گاه یا 
فقد ان شرایط قانوني شهاد ت شهود  یا د روغ بود ن شهاد ت 

آنها
ب- اد عاي مخالف بود ن راي با قانون

ج- اد عاي عد م توجه قاضي به د الیل ابرازي
د - اد عاي عد م صالحیت قاض��ي یا د اد گاه صاد رکنند ه 

راي«.

آرای قابل تجد ید  نظر)قسمت دوم(
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اخت��الس و تص��رف غیر قانونی ج��زو جرایم عمدی 
محس��وب می شوند، در عین حال اجزای تشکیل دهنده 
رکن روانی در هر دو مورد یکی نیست. از این رو بعضی 
از اجزای رکن روان��ی این دو جرم متمایز از یکدیگرند 
و لذا رکن روانی آنها را جداگانه بررسی خواهیم کرد. 

الف( ركن معنوی اختالس 
اختالس از جرائم عمدی است و در بعد رکن معنوی 
وضعیتی کامال مشابه با خیانت در امانت دارد. آن گونه 
ک��ه در باب خیانت در امانت بیان ش��ده، رکن معنوی 
این جرم مرکب از علم مرتکب به عدم اس��تحقاق خود 
و عمد او نس��بت به انجام عمل اس��ت. در اختالس نیز 
مرتک��ب بای��د اوال: به اینکه مال به او متعلق نیس��ت و 
حق مداخله در آن را ندارد علم و آگاهی داش��ته باشد. 
بنابرای��ن در صورتی که مرتکب ب��ه تصور آنکه مال به 
او تعل��ق دارد آن را م��ورد تص��رف مالکانه ق��رار دهد، 
نمی ت��وان او را به عنوان مختلس مورد تعقیب قرار داد. 
ثانیا: باید نس��بت به انجام دادن عمل و نیز وارد کردن 
ضرر به دولت، عمد و قصد داش��ته باشد. عمد مرتکب 
به انجام دادن عمل، یعنی قصد برداش��ت و تصاحب را 
)س��وءنیت عام( ی��ا )عمد در عمل( و عم��د او در ضرر 
زدن به دولت را )س��وءنیت خاص( یا )عمد در نتیجه( 
می خوانیم، بنابرای��ن برای تحقق اختالس باید مرتکب 
هم دارای س��وء نیت عام باش��د و هم سوء نیت خاص و 
چنانچه احراز شود که در ارتکاب عمل فاقد این حالت 
روانی بوده رفتار او را نمی توان اختالس به حساب آورد. 
البته هر گاه محرز ش��ود که مرتکب قصد برداشت و 
تصاحب را داشته، دیگر نیازی به اثبات سوءنیت خاص 
نیس��ت، زیرا کس��ی که تصاحب مالی را به نفع خود یا 

دیگ��ری قصد می کند، به ط��ور تبعی قصد ایراد ضرر به 
صاح��ب مال را ه��م دارد و این چنی��ن قصدی در آن 

مستتر است. 

ب( ركن معنوی تصرف غير قانونی 
تصرف غیر قانونی نیز به ش��رط آنکه اهمال و تفریط 
منج��ر به تضییع مال را در حک��م تصرف غیر قانونی به 
حس��اب آوریم، از جرائم عمدی اس��ت. بنابراین قبل از 
هر چیزی باید توجه داش��ت که اهمال و تفریط منجر 
به تضییع مال، جزو رفتارهای غیر عمدی اس��ت و رکن 
معنوی آن را خطا یا تقصیر جزایی تشکیل می دهد. این 
رفتار از این حیث، هم با اختالس تمایز و تفاوت دارد و 
هم از تصرف غیر قانونی قابل تفکیک اس��ت و به همین 

اعتبار ما آن را در حک��م تصرف غیر قانونی می خوانیم.  
اما در دو قسم رفتار دیگر )استفاده و مصرف غیر مجاز( 
که برای تصرف غیر قانونی بیان داشتیم، رکن معنوی را 

می توان این گونه تحلیل کرد. 
اوال: از آنج��ا که این جرم مطلق اس��ت، نی��از به اثبات 
سوء نیت خاص یا عمد در نتیجه ندارد، یعنی خواه مرتکب 
قصد نتیجه که ضرر رساندن به دولت است را داشته باشد، 
خواه نه، در صورت استفاده یا مصرف غیر مجاز مال تحت 
تصرفش به عنوان متصرف غیر قانونی قابل مجازات خواهد 
ب��ود. بنابراین در جرم تص��رف غیر قانونی، مرتکب، عمل 
را با هر قصد که انجام داده باش��د مس��ئول است و حتی 
اگر قصد ایراد ضرر نداش��ته، بلکه به قصد نفع رساندن به 
دولت، وجوه را در غیر مورد خاص خود مصرف یا استفاده 

کند، عمل او تصرف غیر قانونی بوده، تحت این عنوان قابل 
مجازات خواهد بود. 

ثانی��ا؛ در هر دو صورت یاد ش��ده )اس��تفاده و مصرف 
غیر مجاز( مرتکب باید دارای س��وء نیت ع��ام یا عمد در 
انجام دادن فعل باش��د؛ یعنی عمدا و با سوء نیت، اموال و 
وجوه دولتی را برخالف اختیاراتی که به او داده شده مورد 
اس��تفاده یا مصرف قرار دهد. لذا اگر مرتکب فاقد چنین 
س��وءنیتی باشد، عمل او را نمی توان تصرف غیر قانونی به 
حس��اب آورد. ثالثا؛ در تصرف غیر قانونی نیز علم به موضوع 
)تعلق مال به دولت(از جمله شرایط الزم برای رکن معنوی 
است. به این معنا که مرتکب باید با علم به اینکه مال متعلق 
به دولت است و اختیارات او در مورد نحوه استفاده و مصرف 
آن محدودیت دارد، اقدام به این کار کرده باشد. بنابراین اگر 
مرتک��ب به تصور اینکه مال به خودش تعل��ق دارد یا اجازه 
مصرف یا اس��تفاده از مال در مورد خاصی رادارد – در حالی 
که واقعا این چنین نیست - مرتکب تصرف شود عمل او را 

نمی توان تصرف غیر قانونی محسوب کرد. 
چن��ان که مالحظه می ش��ود، جرائم مذک��ور از نظر 
دو ج��زء اخیرالذکر رکن معنوی )س��وءنیت عام و علم 
مرتکب( با یکدیگر کامال اشتراک داشته، هر دو به این 
دو جزء نیازمندند، ولی در جزء س��وءنیت خاص یا عمد 
در نتیجه با یکدیگر تفاوت دارند. اختالس جرمی مقید 
اس��ت و نیاز به سوء نیت خاص، یعنی قصد اضرار دارد، 
ول��ی تصرف غیر قانونی جرم مطلق اس��ت و نیاز به این 
جزء ندارد و همان گونه که اش��اره شد چه قصد اضرار و 
وارد کردن ضرر به دولت وجودداشته چه نداشته باشد، 
در صورت مصرف یا اس��تفاده خارج از حدود و ضوابط، 
مرتک��ب به عنوان تصرف غیر قانونی قابل تعقیب جزایی 

خواهد بود. 

رکن معنوی در مفهوم اختالس
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ارومي�ه- خبرن�گار فرص�ت ام�روز- 
س��ومین جش��نواره انگور امس��ال 24 تا 28 
ش��هریور در دهکده س��احلي چي چست با 

ص��رف اعتبار 80 ت��ا 100 میلی��ون تومان  
برگ��زار خواهد ش��د.هدف از برگ��زاري این 
جشنواره  رونق صنعت توریسم و گردشگري 
است که به همت شهرداري ارومیه و سازمان 
می��راث برگزار مي ش��ود .در این جش��نواره 
س��عي بر  این است که 50 نوع انگور موجود 
در اس��تان به صورت اتیک��ت دار با نام محلي 
براي بازدید گردشگران و مسافران به نمایش 

گذاشته شود. گفتني است براي برگزاري این 
جشنواره از 50 سرمایه گذار ارومیه اي مقیم 
خارج از کش��ور دعوت بعمل آمده است تا از 
این طریق بتوان آذربایجان غربي را به عنوان 
یکي از قطب هاي تولید انگور در جهان معرفي 
کرد. محمد حضرت پور در نشست خبري به 
مناس��بت آغاز سومین س��ال فعالیت شورا 
در دور چهارم با اش��اره به برگزاري س��ومین 

جشنواره انگور دردهکده ساحلي چي چست 
ارومی��ه،  گفت:  با برگزاري جش��نواره  انگور 
مي توان آداب و رس��وم و س��نت هاي کهن 
شهر ارومیه را به نسل هاي آینده انتقال داد.

وي ب��ا بیان اینکه آذربایج��ان غربي از قطب 
هاي تولید انگور کش��ور اس��ت، اظهار کرد:  
محص��ول انگور به علت مص��رف پایین آب تا  
زمان برداشت در مقایسه با سایر محصوالت 

کش��اورزي در احیاي دریاچه ارومیه بس��یار 
موثر خواهد بود.ش��هردار ارومیه با اش��اره به 
احیاي دریاچه ارومیه، عن��وان کرد: با توجه 
به اینکه 10درصد از آب دریاچه ارومیه باقي 
مان��ده، طي روز هاي اخیر ط��رح انتقال آب 
دریاچه وان ترکیه به دریاچه ارومیه پیشنهاد 
ش��د.وي افزود: بر اساس بررسي هاي صورت 
گرفته این طرح آس��ان ترین راه براي احیاي 
 دریاچه ارومیه  با صرف زمان حداقل 2 سال 

خواهد بود.

ام�روز-  فرص�ت  اصفه�ان- خبرن�گار 
مدیرعامل ش��رکت آبفای استان اصفهان گفت: 
 طی چهار س��ال گذش��ته بی��ش از 105 مورد 
نش��ت گیری روی خطوط آبرس��انی در استان 
اصفه��ان صورت گرفت که به دنب��ال اجرای این 
عملیات از هدررفت حدود 600 لیتر آب در ثانیه 
جلوگیری به عمل آمد .مهندس هاش��م امینی 
گفت: عملیات نش��ت گیری ها بر روی خطوط 
آبرسانی و شبکه های توزیع در استان اصفهان در 
راستای اجرای سند جامع مدیریت تأمین ، توزیع 
و مصرف آب در دس��تور کار قرار دارد.وی افزود: 

اجرای عملیات نش��ت گیری خطوط آبرس��انی 
منجر شد در سال گذشته میزان آب بدون درآمد 
شرکت آبفا استان اصفهان به 17/2 درصد برسد 
ب��ه طوریکه اصفهان کمترین می��زان آب بدون 
درآمد در کش��ور را به خود اختصاص دهد و به 
رقم استاندارد تعریف شده در دنیا که 15 درصد 
برای اقلیم های خش��ک و نیمه خش��ک است 

نزدیک شود .وی یادآور شد : در سال های گذشته 
شرکت آبفا استان اصفهان فاقد اکیپ نشت یابی 
بوده اس��ت اما با بررس��ی هایی که در سال های 
اخیر ص��ورت گرفت به جهت مصرف بهینه آب 
و مدیریت مصرف واحد نش��ت یابی در ساختار 
نمودار سازمانی پیش بینی شد و هم اکنون این 
واحد مجهز به تکنولوژی روز ش��ده به طوریکه 

مهار نش��تی ها در کوتاه ترین زمان ممکن انجام 
می شود .رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت 
آبفا اس��تان اصفهان با اظه��ار امیدواری از اینکه 
مردم همچنان به مصرف بهینه آب توجه داشته 
باش��ند، خاطرنشان س��اخت : معتقدیم مصرف 
بهینه آب صرفاً نباید در تابس��تان از سوی مردم 
اعمال ش��ود و باید در طول سال استمرار داشته 

باشد . بر این اساس به منظور ایجاد دغدغه بین 
خانوارها فعالیت های فرهنگی در راستای ترویج 
مصرف بهینه آب در دستور کار قرار گرفت تا هر 

خانوار به اندازه نیاز آب مصرف نماید.

طی 4سال گذشته صورت گرفت

جلوگیری از هدررفت حدود 600 لیتر در ثانیه آب در اصفهان

اه�واز- خبرن�گار فرصت ام�روز- با 
اس��تقرار دس��تگاه حفاری دریایی ش��هید 
رجای��ی در موقعی��ت فاز 10 می��دان گازی 
پ��ارس جنوبی،  مراحل تعمیر س��ه حلقه از 
چاه های تولیدی فازهای مختلف این میدان 
ب��ه زودی آغاز می ش��ود. مدیر پروژه تعمیر 
این چاه ها در ش��رکت ملی حف��اری ایران 
در این باره توضی��ح داد: این پروژه در قالب 

قراردادی از س��وی شرکت نفت و گاز پارس 
به این ش��رکت واگذار ش��ده است.مهندس 
س��یامک ش��فیعی گفت: در این ارتباط یک 
حلقه چاه در ف��از 10 و دو حلقه در فازهای 
4 و 5 تعمیر و تکمیل خواهد ش��د. دستگاه 

حفاری ش��هید رجایی یک��ی از کامل ترین 
دستگاه های حفاری دریایی مستقر در خلیج 
فارس اس��ت که از س��ال 1364 ب��ه ناوگان 
شرکت ملی حفاری ایران پیوست و تاکنون 
بیش از یکصد حلقه چاه حفاری کرده است.

حفاری و تکمیل هفت حلقه چاه اکتشافی، 
22 حلق��ه چاه توس��عه ای و 74 حلقه چاه 
تعمی��ری در مجموع به مت��راژ 110 هزار و 
560 متر از جمله تعمیر 19 حلقه چاه در فاز 
12 به عنوان بزرگترین فاز پارس جنوبی در 

کارنامه فعالیت این دس��تگاه به ثبت رسیده 
که با تالش شبانه روزی کارکنان سختکوش 
و توانمند این ش��رکت  محقق ش��ده است. 
شرکت ملی حفاری ایران برای شتاب بخشی 
و آس��ان سازی روند اجرایی عملیات حفاری 
در چند س��ال اخی��ر اقدام به ایج��اد چهار 
مدیریت عملیات حفاری خشکی یک، 2 و 3 

و مدیریت حفاری دریا کرده است. 

به زودی آغاز می شود

تعمیر 3 حلقه چاه دریایی با کاربست دستگاه حفاری شهید رجایی

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت 
آبفار لرس��تان مدیریت مصرف را یکی از اولویت های اصلی 
در واگ��ذاری قراردادهای تعمیر و نگهداری در این ش��رکت 
عنوان کرد.مهندس علیرضا کاکاوند در جمع مدیران عامل 
ش��رکت های آبفار کش��ور در ته��ران افزود: ش��رکت آبفار 
لرس��تان در س��ال های اخیر با توجه به مدیریت مصرف در 
راستای تعمیر و نگهداری از شبکه های آب شرب روستایی 
قراردادهایی را به صورت خودگردانی، امانی، پرداخت به ازای 
مش��ترک و فهرست بهای خاص به صورت نقطه شکستگی 
را با ش��رکت های واجد شرایط منعقد کرده است.وی اضافه 

کرد: در قراردادهای مذکور ضمن لحاظ نمودن موارد مثبت 
تج��ارب فوق، بر اس��اس خرید آب مصرف��ی از کنتورهای 
سالم مش��ترکین اقدام شده است که این مهم موجب شده 
تا پیمان��کاران و آبداران با تمام توان در راس��تای نگهداری 
از ش��بکه و تاسیس��ات آبرسانی روس��تاها اقدام به تعمیر و 
نگهداری کنند.وی تصریح کرد: در این راس��تا پیمانکاران و 
آبداران انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری شامل شکستگی، 

کلر زن��ی، قرائت و توزیع قبوض و میزان آب فروش رفته از 
کنتورهای سالم به مشترکین را صورت وضعیت نمایند.وی 
اظهار داشت: در قراردادهای مذکور هزینه های هدر رفت آب 
اعم از انش��عاب غیر مجاز، سرریز مخزن و کنتورهای خراب 
 و همچنی��ن هزینه برق مصرفی و کلیه عملیات نگهداری و 
به��ره برداری بر عهده پیمانکار اس��ت.مهندس کاکاوند افزود: 
قرارداد مذکور مزیت های فراوانی داشته که از آن جمله می توان 

ب��ه صرفه جویی در مصرف برق ایس��تگاه های پمپاژ و کاهش 
شدت انرژی از 1/2 کیلو وات ساعت به ازای هر متر مکعب به 

0/7 و همچنین کاهش 60 درصدی تعداد آبداران اشاره کرد.

مدير عامل شركت آبفار لرستان عنوان كرد

مدیریت مصرف یکی از اولویت های اصلی در واگذاری قراردادهای تعمیر و نگهداری 

گ�رگان- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار منطقه یک گرگان طی مراس��می معرفی ش��د.به گزارش مرکز 
ارتباطات و اطالعات روابط عمومی ش��هرداری گرگان ، با حکم حس��ین صادقلو شهردار این شهر مهندس مجید 
طاه��ری به عنوان ش��هردار منطقه ی��ک معرفی گردید.مجید طاهری متولد س��ال 1354 ب��وده و دارای مدرک 
کارشناس��ی ارشد در رش��ته عمران با گرایش زلزله می باشد.وی پیش از این  عناوینی چون  معاونت  شهرسازی 
ش��هرداری گرگان رادر کارنامه خویش داشته  و همچنین مدیریت و مشاور شهردار در حوزه طرح تفصیلی را نیز 
عهده دار بوده است.الزم به ذکر است که پیش از این مهندس فاطمه کاویانی عهده دار مدیریت شهرداری منطقه 

یک بود که در این مراسم شهردار گرگان از زحمات یکسال و اندی ایشان در این حوزه قدردانی کرد.

اراک- خبرنگار فرصت امروز- وزیر راه و شهرس��ازی با حضور در نشس��ت ش��ورای اداری استان مرکزی با 
حضور روس��ای اصناف حوزه راه و شهرس��ازی با اش��اره به اینکه در سخت ترین ش��رایط اقتصادی بعد از انقالب 
قرار داریم گفت: اما به رغم همه تنگناهای مالی در آس��تانه خروج از این ش��رایط هس��تیم و آینده بسیار روشنی 
در پیش خواهیم داش��ت.به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان مرکزی، عباس آخوندی در 
جریان سفر یکروزه خود به استان مرکزی در نشست شورای اداری این استان شرکت کرد. وزیر راه و شهرسازی 
ضمن گرامیداش��ت هفته دولت و یاد و خاطره ش��هید رجایی و شهید باهنر اظهار کرد: امیدوارم بتوانیم در دولت 
یازدهم خدمتی درخور مردم داش��ته باشیم و در خدمت رسانی به ملت ایران سربلند بیرون آییم.آخوندی با اشاره 
به تنگنای مالی دولت گفت: بعد از انقالب فعالیت در پست های مختلف دولتی را تجربه کرده ام اما هیچگاه به یاد 
نمی آورم که شرایط اقتصادی دولت همانند وضع موجود محدودیت داشته باشد. بنابراین دولت از جهت مالی هم 
در بخش بودجه دولتی و هم در بخش بودجه بانکی در شرایط بسیار سختی قرار دارد. اما به رغم تمامی تنگناها 
در آس��تانه خروج از وضعیت س��خت اقتصادی قرار داریم و آینده بسیار روش��نی را با استفاده از میراث معنوی و 

مادی کشور و انقالب اسالمی در پیش خواهیم داشت.

تکریم و معرفی شهردار منطقه یک گرگان

نگاه به توسعه وعمران استان مرکزی به عنوان قلب ایران زمین )ایران شهر(باید تغییر یابد

رشت- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل راه و شهرسازی گیالن شاخص بهره مندی مردم تالش از آسفالت 
راه روستایی را 59 درصد عنوان کرد. شعبانعلی خاوری در جریان بازدید از طرح های عمرانی و مسکن مهر این 
شهرستان هدف از سفر خود را بررسی مشکالت در حوزه راه و مسکن مهر و برخی از پروژه های راه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه وضعیت مسکن مهر در جلسه ای تشریح شد، تصریح کرد: در این جلسه اختالف نظری که بین 
ما و قوه قضائیه وجود دارد مطرح ش��ده و برای جمع بندی موضوعات آماده هس��تیم. مدیر کل راه و شهرس��ازی 
گیالن ادامه داد: در جلسه مذکور تاکید کردیم هرگونه تعلل و تاخیر در ساخت مسکن مهر ضرر آن متوجه مردم 

می شود و از مسئوالن مربوطه می خواهیم با رسیدگی به مشکالت موجود، در ساخت این پروژه تسریع شود. 

اهواز- خبرنگار فرصت امروز-  جدیدترین دس��تگاه لوله مغزی س��یار ساخت داخل در موقعیت یک حلقه 
چ��اه تعمی��ری در مناطق نفتخیز جنوب، برای ارزیابی عملکرد و آخری��ن آزمایش های میدانی در مدار عملیات 
قرار گرفت.رئیس اداره لوله مغزی سیار مدیریت خدمات فنی این شرکت گفت: این دستگاه به سفارش معاونت 
پژوهش وزارت نفت، توسط  جهاد  دانشگاهی با نظارت و همکاری ملی حفاری ساخته شده است.مهندس کورش 
قنواتی افزود: این تجهیز با توان کشش��ی 80 هزار پوند برای دسترس��ی به چاه های نفت و گاز با حداکثر عمق 
6 هزار متر کاربرد دارد.وی اظهار کرد: طراحی، ساخت و تدوین دانش فنی دستگاه با بهره گیری از دانش علمی 
و فنی متخصصان دانشگاهی و صنعت حفاری کشور محقق شده است.قنواتی ادامه داد: این تجهیز با بهره گیری 
از آخرین فناوری های نوین در بخش های هیدرولیک، الکترونیک، ابزار دقیق و نیوماتیک و اس��تفاده از قطعات 
و اجزای اس��تاندارد بین المللی تولید و 100 درصد س��ازه های فلزی آن بومی سازی شده است.رئیس اداره لوله 
مغزی س��یار مدیریت خدمات فنی شرکت ملی حفاری ایران گفت: دس��تگاه مذکور قابل رقابت با دستگاه های 
مشابه پیشرفته خارجی است و ساخت داخل آن افزون بر ایجاد فرصت های اشتغال و رونق بخشی به کارگاه های 

تولید قطعات و تجهیزات مورد استفاده در صنعت نفت، 35 درصد صرفه جویی ارزی به همراه داشته است.

آسفالت 59 درصد راه های روستایی تالش

جدیدترین دستگاه لوله مغزی سیار ساخت داخل عملیاتی شد

تبريز- خبرنگار فرصت امروز-  مدیرعامل شرکت گاز 
آذربایجان ش��رقی گفت: از اول س��ال جاری تاکنون بیش از 
300 کیلومتر ش��بکه تغذیه و توزیع در اقصی نقاط اس��تان 
اجرا ش��ده اس��ت. ولی اله دینی در جلس��ه روسای نواحی و 
 مناطق پنجگانه تبریز با اش��اره به اینکه برای برند ماندن باید 
 شایس��تگی ها افزایش یابد، افزود: کنترل و نظارت به معنی 

بی اعتمادی نیس��ت برای حصول اطمین��ان از انجام صحیح 
وظایف و دوری از خطا و اش��تباه می باش��د. وی با بیان اینکه 
با تذکر رفتارهای ناهنجار اصالح می ش��ود، افزود: با آس��یب 
شناسی و سالم سازی سیستم خود را از مواضع تهمت دور نگه 

دارید.وی ادامه داد: در راستای تحقق گازرسانی به روستاهای 
باالی 20 خانوار اس��تان در دو س��ال آینده از محل بند "ق" 
تبصره 2 قانون بودجه سال 93 به همت کارکنان سخت کوش 
از اول سال جاری تاکنون بیش از 300 کیلومتر شبکه تغذیه و 

توزیع در اقصی نقاط استان اجرا شده است.وی درباره عملکرد 
گازرسانی به صنایع عمده و جزء شهری و روستایی، خاطرنشان 
کرد: با توجه به زیر ساخت های ایجاد شده در بخش گازرسانی 
در اقصی نقاط استان در سال جاری به تعداد 99 واحد صنعتی 
از س��وخت پاک بهره مند شده و تعداد واحدهای صنعتی گاز 

دار استان به بیش از 6830 واحد رسیده است.

اجرای بیش از 300 کیلومتر شبکه گازرسانی در روستاهای آذربایجان شرقی

جشنواره انگور ارومیه به ثبت ملي مي رسد
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