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رئیس کل دادگستری استان تهران: 

تخلف در دستگاه قضایی قابل اغماض نیست 
و با جدیت با آن برخورد می شود
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مراسـم تودیـع محمدرضـا متقیان و 
معارفـه ابوالفضل روح اللهـی بعنوان 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتـی منطقـه آذربایجـان شـرقی با 

حضـور مدیریت و مسـئولین منطقه، 
عباس کاظم پـور مدیر عملیات و محمـد رضا مظلومی مدیر 
بازرگانی شـرکت ملـی پخـش فرآورده های نفتی در سـتاد 
منطقه آذربایجان شرقی برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربایجان شـرقی، در ابتدای مراسم محمدرضا 
متقیـان گزارشـی از عملکرد ایـن منطقه را در طـول دوران 
مدیریتـش بیان کرد.در ادامه مراسـم عباس کاظم پور، مدیر 
عملیات شـرکت ملی پخش فرآورده هـای نفتی ضمن تقدیر 
از عملکـرد و مدیریـت محمدرضـا متقیـان در مدت تصدی 
این سـمت در منطقه آذربایجان شـرقی و نیز تعامل، همدلی 
و همـکاری مسـئولین و کارکنان منطقه در راسـتای خدمت 
رسانی مطلوب، با معرفی مهندس ابوالفضل روح اللهی بعنوان 

مدیر منطقه آذربایجان شـرقی و بیان خصوصیات وی...

بـا  گفت وگـو  در  اکبـری  مهنـدس 
خبرنگار پیام آبفا به تشـریح عملکرد 
شـش ماهـه شـرکت آب و فاضـاب 
آذربایجـان غربـی در نیمه نخسـت 

از  داشـت:  اظهـار  و  پرداخـت  سـال 
2 میلیـون و 115 هـزار و 42 نفـر جمعیـت شـهری اسـتان 
100 درصـد آنهـا زیر پوشـش شـبکه توزیع آب قـرار دارند. 
وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضاب آذربایجان غربی به 38 
شـهر استان خدمات ارائه می دهد، افزود: تعداد انشعابات آب 
اسـتان 602 هزار و 62 فقره و تعداد آحـاد آب نیز 779 هزار 
و 64 فقره اسـت. مدیرعامل شرکت آب و فاضاب آذربایجان 
غربی تعداد کل چاه های آب اسـتان را 265 حلقه عنوان کرد 
و گفت: از این تعداد 204 حلقه چاه فعال است. اکبری تصریح 
کـرد: حجم مخازن در مدار اسـتان نیز 379 هـزار و 30 متر 
مکعب و طول خطوط انتقال آب اسـتان نیز 702.68 کیلومتر 
اسـت. وی طول شبکه توزیع آب شهری استان را 4516.139 

کیلومتر خواند و گفت: ظرفیت کل تأمین آب اسـتان...

 پوشش شبکه آب شهری در 
آذربایجان غربی به صددرصد 

رسید

مراسم تودیع و معارفه 
در شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شرقی برگزار شد 
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ــترى استان تهران گفت: تمام تالش  رئيس كل دادگس
واحدهاى نظارتى در دستگاه قضايى اين است كه تخلفى 
ــت ديگر قابل  ــى صورت گرف ــا اگر تخلف ــود ام انجام نش

اغماض نيست و با جديت با آن برخورد مى شود. 
ــتان تهران غالمحسين  ــترى كل اس به گزارش دادگس
ــه مدير حفاظت و  ــم توديع و معارف ــماعيلى در مراس اس
ــوراى  ــترك ش ــه مش ــترى در جلس اطالعات اين دادگس
ــوراى معاونين افزود: نظارت در جهان  قضايى استان و ش
ــريت و به ويژه در مكتب تعالى بخش اسالم، به عنوان  بش

يك امر ضرورى و بديهى بشمار مى رود.
ــال قبل و  ــرد: از دو س ــترى اظهار ك ــس كل دادگس رئي
ــتور العمل تشكيل شوراى  ــال گذشته كه دس همچنين س
قضايى استان در جلسه مسئوالن عالى قوه قضاييه به تصويب 
رسيدو ابالغ شد؛ به رغم اينكه يكايك مسئوالن دادگسترى و 
اعضاى اين شورا در تهران با مشغله و گرفتارى هاى فراوانى 
ــرايط كارى در ساير  ــند كه قابل قياس با ش مواجه مى باش
ــت؛ اما بنا را بر اين گذاشتيم كه اين جلسات  استان ها نيس
ــكيل و طى آن نيز در خصوص موضوعات  به طور منظم تش
مختلف بحث و تصميمات مقتضى گرفته شود. وى افزود: در 
ــتان هاى كشور  حال حاضر مى توانم ادعا كنم كه در بين اس
در دوره اخير، شوراى قضايى استان تهران، جزو منظم ترين 
شوراها بوده كه به طور مرتب در فاصله زمانى حدود يك ماه 
تشكيل و پيرامون مباحث مرتبط با اين شورا بحث و تصميم 

گرفته شده است. 
ــر رئيس  ــتانى اخي ــفر اس ــاره به س ــا اش ــماعيلى ب اس

ــفر  ــتانى آن س قوه قضاييه، گفت: مجموعه تصميمات اس
ــترى حتى در مورد  ــئوليت اين دادگس با محوريت و مس
ــازمان هاى تابعه قوه قضاييه گرفته  تخصيص اعتبارات س
ــاب دادگسترى واريز و در  ــد كه ابتدا اعتبارات به حس ش
ــناد هزينه كرد آن را اخذ و به معاونت هاى  نهايت هم اس
ــس نمايد كه در اين مجال  ــه در قوه قضاييه منعك مربوط

از زحمات و تالش همه اعضا صميمانه تشكر مى نمايم. 
ــذارى مجموعه هاى نظارتى كه  وى با بيان لزوم و اثرگ
ــتان تهران فعال مى باشد و  ــترى كل اس امروز در دادگس
ديدگاه هاى مرتبط با آن خاطرنشان كرد: خداوند متعال، 
ــتى و جهانيان در آِيه 105  ــق و آفريدگار جهان هس خال
ــوره توبه به لحاظ قدرت اختيار و اراده اى كه در وجود  س

ــريت قرار داده و ممكن است اين اختيار و اراده، سبب  بش
ــير را گم، خطا و اشتباه از  ــاز اين بشود كه انسان مس س
ــت عالوه بر ارسال رسل، انزال  ــربزند، ضرورت دانس او س
كتب، بعثت انبياء و نصب ائمه و هاديانى كه براى هدايت 
بشريت الزم است؛ در كنار مقوله بعثت، هدايت و موضوع 
ــدار داده كه بدانيد،  ــريت هش ــارت بر عملكرد؛ به بش نظ

ــاهد اعمال و رفتار شماست و بدين  ــمان تيزبينى ش چش
طريق مقوله نظارت را مورد توجه و تأكيد قرار داده است. 
غالمحسين اسماعيلى در ادامه تصريح كرد: خداوند متعال 
در اين آيه شريفه اشاره زيبايى دارد كه هشدار و انذار و هم 
شايد به نوعى توبيخ در درون آن براى بشريت وجود داشته 
باشد؛ چراكه به پيامبر عظيم الشان اسالم  (ص) مى فرمايد 
ــان بگو كه كارها و اعمالى كه انجام مى دهى، خداوند  به انس
مى بيند و او ناظرى بصير و آگاه است و باوجود چنين خداى 
ــدگان را رصد مى نمايد،  ــه اعمال تمام بن ــادر و توانايى ك ق
ــه پيامبر اكرم  (ص) و مومنين  ناظرين ديگرى هم از جمل

طبق تفاسير ائمه هدى  (ع) كارهاى شما را مى بينند. 
ــماعيلى در ادامه تأكيد كرد: اعتقاد من بر اين است  اس
كه مجموعه قوه قضاييه در استان تهران، نيازمند ناظرين 
ــتيم و بايد اين نظارت ها  متعهد، متعدد، آگاه و بصير هس
ــدن آن را براى  ــد و نبود و كم رنگ ش ــته باش وجود داش
ــران  ــتگاه قضايى ضرر و خس ــه و دس ــان و جامع خودم
مى دانيم و قائليم كه اين امر حتماً بايد وجود داشته باشد. 
ــه مجموعه اى كه در آن  ــبت ب وى گفت: مطالعه ما نس
ــتر نشان  وظايفمان را انجام مى دهيم، اين ضرورت را بيش
ــف در مجموعه عدليه به هيچ  ــد؛ چراكه بروز تخل مى ده
ــت و  ــوده و صد در صد غير طبيعى اس ــوان طبيعى نب عن
ــا اينكه تمام تالش بنده و مديران، معاونين و واحدهاى  ب
ــد كه تخلفى به وقوع نپيوندد، اما اگر  نظارتى بايد اين باش
تخلف صورت گرفت، ديگر قابل اغماض نيست و با جديت 

با آن برخورد خواهد شد. 

ــخنگوى ستاد مركزى مبارزه با قاچاق  تهران- ايرنا- س
ــتاد با اتاق  ــات توافق اين س ــريح جزيي ــه تش كاال و ارز ب
اصناف ايران پرداخت و گفت: با اجراى اين توافق، مبارزه 

با قاچاق كاال در سطح عرضه، مردمى شد. 
طرح تشديد مبارزه با قاچاق لوازم خانگى از اول مهرماه 
ــور كليد خورد. ادامه اين  ــر كش به طور همزمان در سراس
ــئوليت بازرسى  ــد و مس طرح از 15 مهر در بازار انجام ش
ــگاه ها و مغازه ها به  ــاق در فروش ــرل كاالهاى قاچ و كنت
ــتان ها واگذار  ــى و اتاق اصناف شهرس اتحاديه هاى صنف
ــم  ــت. به گزارش خبرنگار اقتصادى ايرنا، قاس ــده اس ش
ــتى خبرى اضافه كرد: اكنون  ــيدى ديروز در نشس خورش
هشت هزار و 430 اتحاديه صنفى در سراسر كشور وجود 
ــزى مبارزه با  ــتاد مرك ــه در نتيجه توافق ميان س دارد ك
قاچاق كاال و ارز و اتاق اصناف ايران، اين ظرفيت در كنار 
ــتاد قرار گرفته شد تا در بخش مبارزه با كاالى قاچاق  س

از آن استفاده شود. 
وى، استفاده از ظرفيت موجود در توده هاى مردم براى 
پيشبرد هر اقدامى را يك هنر دانست و گفت: اين موضوع 
ــت؛ ايشان تأكيد كردند كه  تأكيد رهبر معظم انقالب اس

ــيدى همچنين  ــود. خورش امور اقتصادى بايد مردمى ش
ــراى مبارزه با قاچاق را  ــتفاده از ظرفيت هاى مردمى ب اس
ــارزه با قاچاق كاال  ــتادمركزى مب از جمله رويكردهاى س
ــاس  ــمرد و گفت: اتاق هاى اصناف و اتحاديه ها براس برش
ــتند بر ُحسن جريان امور و  قانون امور صنفى موظف هس
ــط واحدهاى صنفى نظارت  رعايت قوانين و مقررات توس
كنند؛ از جمله اين قوانين، ممنوعيت عرضه كاالى قاچاق 
ــزود: ابتدا اصناف  ــت. وى اف ــط واحدهاى صنفى اس توس
ــت را بپذيرند اما وقتى در  ــان بود كه اين ماموري سختش
ــتدالل هاى قانونى ستاد قرار گرفتند و تأكيداًت  مقابل اس
مسئوالن نظام را ديدند، پذيرفتند كه در اين زمينه ايفاى 
نقش سازننده داشته باشند و در كنار دستگاه هاى متولى 
قرار گرفته و از روند پااليش بازار از كاالى قاچاق حمايت 

كنند. 
سخنگوى ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كاال و ارز ادامه 
ــاط، آنها در يك دوره 2 ماهه نقش خود  داد: در اين ارتب
ــان داده و با ظرفيت خوبى  را در مبارزه با قاچاق كاال نش
ــيوه مناسب از كاالهاى  ــدند و بازار كشور را به ش وارد ش

قاچاق پااليش كردند.

 سازمان تعزيرات حكومتى اجازه عقب نشينى از 
مسئوليت خود را ندارد

ــاق هيچ گونه  ــر اينكه در مبارزه با قاچ ــا تأكيد ب وى ب
ــينى اتفاق نيفتاده است، ادامه داد: اين توافق به  عقب نش
معنى سلب مسئوليت از دستگاه هاى مسئول نيست؛ اگر 
سازمان تعزيرات حكومتى براساس قانون در سطح عرضه 
ــئوليت خود عمل  ــئوليتى دارد، همچنان بايد به مس مس

كند و اجازه عقب نشينى ندارد. 
سخنگوى ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كاال و ارز تأكيد 
كرد، مبارزه با قاچاق در همه سطوح تا رسيدن به نتيجه 

نهايى با قاطعيت ادامه دارد. 
ــى مبنى بر اينكه اتاق اصناف  ــخ به پرسش وى در پاس
ــطح  ــت در مبارزه با قاچاق بجاى تمركز بر س معتقد اس
ــود، گفت:  ــادى ورودى گرفته ش ــد جلوى مب ــه باي عرض
ــت؛ اگر مصرف كننده كاالى قاچاق  قاچاق يك زنجيره اس

و قاچاق فروش نباشد، كاالى قاچاق وارد نمى شود. 
خورشيدى، اولويت ستاد بر پيشگيرى و مقابله با قاچاق 
را در مبادى رسمى، مرزها، سواحل، جاده هاى موصالتى 
ــد: در 6 ماه نخست امسال،  و انبارها اعالم كرد و يادآورش

ــفيات قاچاق توسط دستگاه ها موضوع ماده  مجموعه كش
36 مبارزه با قاچاق كاال و ارز 70 هزار ميليارد ريال بوده 
ــف  ــطح عرضه كش ــه فقط 700 ميليارد ريال آن در س ك
ــت؛ بنابراين، يك درصد از كل كشفيات مربوط  ــده اس ش
ــت و 99 درصد توان كشف و ظرفيت  به سطح عرضه اس
اقدامات پيشگيرانه متوجه مرزها، مسير و انبارها و قاچاق 
ــتاد مركزى  ــت. سخنگوى س ــازمان يافته اس كالن و س
مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: در شرايطى كه فقط يك 
ــطح عرضه  ــد انرژِى مبارزه با قاچاق كاال و ارز در س درص
اعمال مى شود، هيچ كس نمى تواند بگويد اين يك درصد 

را هم از روى بخش عرضه حذف كنيد. 
ــئوالن سازمان تعزيرات  وى در ارتباط با اظهارنظر مس
ــازمان در حوزه  ــئوليت اين س حكومتى مبنى بر رفع مس
ــت كه  ــئوالن تعزيرات اين اس ــتباه مس قاچاق گفت: اش
ــط اتحاديه هاى صنفى و  گمان مى كنند ايفاى نقش توس
ــلب مسئوليت از نهادهاى  اتاق هاى اصناف، مترادف با س
ــازمان تعزيرات حكومتى،  حاكميتى است؛ درحالى كه س
ــازمان هاى صنعت، معدن و  اداره اماكن عمومى ناجا و س
تجارت هر كدام براساس وظايف قانونى، بايد فعاليت هاى 

خود در مبارزه با قاچاق كاال و ارز را ادامه دهند. 
خورشيدى با تأكيد بر اينكه سازمان تعزيرات در مبارزه 
ــينى ندارد، گفت:  ــا عرضه كاالى قاچاق اجازه عقب نش ب
ــون مصوب مجمع  ــرات حكومتى طبق قان ــازمان تعزي س
ــعبه هاى سيارى را  ــخيص مصلحت نظام، مى تواند ش تش
ــيدگى به تخلفات صنفى از جمله گران فروشى،  براى رس
ــدازى كند؛  ــت راه ان ــواردى از اين دس ــى و م كم فروش
ــيار، صالح به اين هستند كه به تخلفات در  شعبه هاى س

محل بازار رسيدگى و رأى صادر كنند. 
ــل تعميم به  ــاخت: اين موضوع قاب ــان س وى خاطرنش
ــروش كاالى قاچاق در  ــگيرى و مقابله با قاچاق و ف پيش
ــاس قانون، متخلفانى كه مبادرت  ــت زيرا براس بازار نيس
ــذار 10 روز به  ــاق مى كنند، قانونگ ــه عرضه كاالى قاچ ب
ــه، دال بر قاچاق  ــناد مثبت ــت كه اس آنها مهلت داده اس
ــان را ارائه كنند؛ بنابراين رسيدگى توسط  نبودن كااليش
واحدهاى سيار يا به تعبيرى دقيق تر شعب سيار تعزيرات 
حكومتى به تخلف فروش كاالى قاچاق در محل، وجاهت 
ــت؛ ما  ــكال تعزيرات حكومتى اين اس ــى ندارد. اش قانون

مى گوييم اين رفتار شما بايد منطبق با قانون باشد. 

رئيس كل دادگسترى استان تهران: 

تخلف در دستگاه قضايى قابل اغماض نيست و با جديت با آن برخورد مى شود

سخنگوى ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كاال و ارز تأكيد كرد 
سازمان هاى مسئول در مبارزه با قاچاق، اجازه عقب نشينى ندارند
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آيا بازداشت كفيل در اجراى ثبت قانونى است؟(بخش دوم) 
ــى دارد و در قانون مجازات  ــون مدنى عنوان خاص ــد كفالت در قان عق
ــده  عمومى هم براى جلوگيرى از فرار متهم قرار اخذ كفيل پيش بينى ش
است. در اجراى ثبت نيز براى آزاد كردن مديون مورد بازداشت از طريق 
ــود ولى اين كفالت از جهتى تابع مقررات قانون مدنى  كفالت اقدام مى ش
ــده و به همين  ــت ديگر تابع مقررات اصول محاكمات جزايى ش و از جه
جهت بحثى پيش مى آيد كه آيا اتخاذ چنين رويه اى تا چه اندازه منطبق 

با اصول قانون اساسى و قوانين عادى خواهد بود. 
ــاختن اين مطلب عين مواد مربوطه از قوانين اساسى و  براى روشن س

عادى و آيين نامه ها را آورده و سپس به توضيح مطلب مى پردازم: 
بخش اول-  قوانين و مقررات مورد استناد در اين مقاله 
1-  بعضى از مواد قانون مدنى راجع به كفالت حقوقى. 

ــت كه به موجب آن احد طرفين درمقابل  ماده 734-  كفالت عقدى اس
ــخص  ــخص ثالثى را تعهد مى كند. متعهد كفيل ش طرف ديگر احضار ش

ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول له مى گويند: 
ماده 740-  كفيل بايد مكفول را در زمان و مكانى كه تعهد كرده است 
حاضر كند واال بايد از عهده حقى كه بر عهده مكفول ثابت مى شود برآيد. 
ماده 741-  اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالى در صورت عدم احضار 

مكفول بدهد بايد به نحوى كه ملتزم شده است عمل كند. 
ــاده 744-  اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا بر خالف  م
ــرايطى كه اعالم كرده اند تسليم كند قبول آن بر مكفول له الزم نيست  ش
ــر مكفول له بر  ــود و همچنين اگ ــن اگر قبول كرد كفيل برى مى ش ليك
خالف مقرر بين طرفين تقاضاى تسليم كند كفيل ملزم به قبول نيست. 

ماده 746-  در موارد ذيل كفيل برى مى شود: 
1-  در صورت حاضر كردن مكفول به نحوى كه متعهد شده است. 

2-  در صورتى كه مكفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود. 
ــه ذمه مكفول به نحوى از انحا از حقى كه مكفول له او  3-  در صورتى ك

دارد برى شود. 
4-  در صورتى كه مكفول له كفيل را برى كند. 

5-  در صورتى كه حق مكفول له به نحوى از انحا به ديگرى منتقل شود. 
6-  در صورت فوت مكفول. 

ــرايط مقرره حاضر كند  ــاده 747-  هرگاه كفيل مكفول را مطابق ش م
ــهاد يا مراجعه به حاكم  ــليم او امتناع كند كفيل با اش و مكفول له از تس

برى مى شود. 
2-  بعضى از مواد قانون اصول محاكمات جزايى راجع به كفالت جزايى: 
ــتنطق  ــدن متهم مس ــاده 129- براى جلوگيرى از فرار يا پنهان ش م

مى تواند قرار يكى از تامينات ذيل را بدهد. 
ــتنطق) و حاضر  1-  التزام عدم حركت از محل اقامت (بدون اجازه مس
شدن براى استنطاق و محاكمه و اجراى حكم در مواقعى كه متهم احضار 
ــود با قيد وجه التزامى كه متهم در صورت تخلف خواهد پرداخت.  مى ش

ميزان وجه التزام را مستنطق معين خواهد كرد. 
2-  دادن كفيل. 

3-  دادن وثيقه وجه يا مال ديگر (اعم از منقول يا غيرمنقول)
4-  توقيف احتياطى. 

ماده 131- كفالت شخصى پذيرفته مى شود كه اعتبار او براى پرداخت 
وجه الكفاله محل ترديد نباشد. تشخيص اين موضوع به عهده كسى است 
كه قرار اخذ كفيل مى دهد در صورت فرار متهم يا عدم دسترسى به او در 
مواردى كه حضور شخص او از طرف مستنطق يا محكمه يا مدعى  العموم 

مقرر شود كفيل ملزم به پرداخت وجه الكفاله است. 
ــرپيچى از  ــده و س ــاده 136- هرگاه متهم در مواعد مقرره حاضر ش م
ــطه  اطاعت حكم محكمه نكرده و همچنين در مواقعى كه صريحا به واس
ــترد يا كفيل از مسئوليت فارغ  ــده، وجه الكفاله مس عذر موجه حاضر نش

مى شود. 
ــا ديگرى به جاى او  ــرر-  هرگاه متهمى كه وثيقه داده ي ــاده 136 مك م
وثيقه داده است در موعد مقرره حاضر نشود مدعى العموم امر خواهد داد 

كه وثيقه به نفع دولت ضبط شود. 
اين امر به كسى كه وثيقه را داده ابالغ خواهد شد. آن شخص مى تواند 
ــا 10روز از تاريخ ابالغ به محكمه ابتدايى كه مدعى العموم در حوزه آن  ت
ــت در موعد  ــكايت كند. اگر متهمى كه كفيل داده اس ماموريت دارد ش
ــود مدعى العموم يا مستنطق به كفيل اخطار خواهد كرد  مقرر حاضر نش
كه (در ظرف پنج روز يا متهم را حاضر كند يا وجه الكفاله را تاديه كند و 
وجه الكفاله به امر مدعى العموم از كفيل اخذ خواهد شد) كفيل در صورت 
عدم پرداخت به دستور مدعى العموم توقيف مى شود. مواردى را كه كفيل 
مى تواند مدعى برائت خود شده و به محكمه رجوع كند وزارت عدليه به 

موجب نظامنامه معين خواهد كرد. 
ــت كه براى وصول وجه الكفاله  وصول وجه التزام از متهم به ترتيبى اس

از متهم مقرر شده. 
2-  بعضى از مواد آيين نامه اجراى ثبت راجع به كفالت در مورد اسناد رسمى 

ماده 22-  شخصى كه در اجرا از متعهد ضمانت يا كفالت كرده بايد از 
ــود برآيد و اگر خوددارى كرد مدير ثبت مورد  ــده ضمانت و كفالت خ عه
كفالت و ضمانت را از اموال ضامن يا كفيل استيفا خواهد كرد و چنانچه 
ــه ضامن يا كفيل  ــد طبق مقررات آيين نام ــى به اموال آنها نباش دسترس

بازداشت خواهد شد. 
ــود كه مكفول عنه را  ماده 23- در مورد كفالت بايد به كفيل اخطار ش
ــته شده  ــه روز حاضر كند واال به نحوى كه در ماده باال نوش در ظرف س
ــذر موجهى  كه در  ــتن ع ــد. اگر كفيل مدعى داش ــا او رفتار خواهد ش ب
ــت  ــده اس ــترى مورخ 19 آبان 311 پيش بينى ش مقررات وزارت دادگس

باشد مى تواند به مديريت ثبت رجوع كند. 
4-  مقررات وزارت دادگسترى راجع به موارد برائت كفيل متهم 

ــى كه به موجب قانون  ــه ماده 136 مكرر اصول محاكمات جزاي نظر ب
ــم خرداد 1311 راجع به اصالح قانون اصول محاكمات مزبور تصويب  ده

شده است، وزارت عدليه مقرر مى دارد: 
ــم را بر طبق  ــتور توقيف كفيل مته ــرگاه مدعى العموم دس ماده1- ه
ــد كفيل مزبور  ــول محاكمات جزايى بده ــاده 136 مكرر اص ــررات م مق
مى تواند در موارد ذيل مدعى برائت خود شده و به محكمه رجوع كند: 

ــد مقرر حاضر  ــت كند متهم را در موع ــد ثاب ــه بخواه 1-  در صورتى ك
كرده است. 

ــخصا  2-  در  صورتى كه بخواهد ثابت كند در موعد مقرر خود متهم ش
حاضر شده است. 

ــى متهم را در موعد  ــخص ثالث ــه بخواهد ثابت كند ش 3-  در صورتى ك
مقرر حاضر كرده است. 

4-  هرگاه كفيل بخواهد ثابت كند در موارد مذكور در ماده 113 اصول 
محاكمات جزايى مكفول نتوانسته حاضر شود يا اينكه خودش به يكى از 

آن جهات نتوانسته مكفول را حاضر كند. 
ــل از موعد مقرر فوت  ــه بخواهد ثابت كند مكفول قب 5-  در صورتى ك

كرده بود. 
ــدور قرار قبول كفالت،  ــه بخواهد ثابت كند پس از ص 6-  در صورتى ك

مفلس شده است. 
ماده 2- رجوع كفيل به محكمه مانع از توقيف او خواهد بود مگر اينكه 

محكمه قرار استخالص او را صادر كند. 
5-  حدود اختيارات وزارت دادگسترى در تدوين آيين نامه اجراى مفاد 

اسناد رسمى 
ماده 8-  قانون 27 شهريور 1322 

ترتيب اجراى مفاد اسناد رسمى و عملياتى كه اجرا متوقف برآن است 
ــاى اجرايى و مصارف آن و  ــخاص و هزينه ه از ابالغ و توقيف اموال و اش

تعيين حق االجرا و… و نيز ترتيب شكايت از طرز عمل و اقدامات اجرايى 
ــناد رسمى  ــيدگى  به آن و به طور كلى آنچه براى اجراى اس و مرجع رس

الزم است، طبق آيين نامه وزارت دادگسترى خواهد بود. 
6-  تعريف سند رسمى و آثار اجرايى آن 

ــاده 81- قانون ثبت-  در نقاطى كه وزارت عدليه مقتضى بداند براى  م
ــمى به قدر كافى معين خواهد كرد-  هر  ــناد رسمى دفاتر رس تنظيم اس
ــمى مركب است از يك نفر صاحب دفتر و الاقل يك نفر  ــناد رس دفتر اس

نماينده اداره ثبت اسناد. 
ماده 92- مدلول كليه اسناد رسمى راجع به ديون و ساير اموال منقول 

بدون احتياج حكمى از محاكم عدليه الزم االجراست. 
ــاير قواى دولتى مكلف هستند كه  ماده 95- عموم ضابطان عدليه و س
ــود در اجراى  ــى كه از طرف ماموران اجرا به آنها مراجعه مى ش در مواقع

مفاد ورقه اجراييه اقدام كنند. 
ــرورت وجود نص صريح قانونى براى امكان توقيف  7-  اصل آزادى-  ض

شخص كفيل در امور مدنى 
اصل 9 متمم قانون اساسى- ... مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر 
نوع تعرض هستند و متعرض احدى نمى توان شد مگر به حكم و ترتيبى 

كه قوانين مملكت معين كند. 
ــه و جنايات و تقصيرات عمده  ــل دهم-  غير  از مواقع ارتكاب جنح اص
هيچكس را فورا نمى توان دستگير كرد مگر به حكم كتبى رييس محكمه 
عدليه برطبق قانون و در آن صورت نيز بايد گناه مقصر فورا در ظرف 24 

ساعت به او اعالم و اشعار شود. 
ــود مگر به موجب  اصل دوازدهم-  حكم و اجراى هيچ مجازاتى نمى ش

قانون. 
8-  ضرورت امتناع از اجراى نظامنامه هاى خالف قانون 

ــتاد و نهم متمم قانون اساسى-  ديوانخانه عدليه و محكمه ها  اصل هش
ــى احكام و نظامنامه هاى عمومى و ايالتى و واليتى و بلدى را مجرى  وقت

خواهند داشت كه آنها مطابق با قانون باشد. 
9-  جرم بودن توقيف غيرقانونى 

ــازات عمومى-  هركس اعم از حكام و نواب حكام  ماده 193 قانون مج
و ساير ماموران دولتى و غير آنها بدون حكمى از مقامات صالحيت دار در 
ــخصى را  ــخاص را تجويز كرده ش غير مواردى كه قانون جلب و توقيف اش
ــال  ــه س توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلى مخفى كند محكوم به س
حبس تاديبى و محروميت از خدمات دولتى خواهد بود. كسى كه با علم 
و اطالع براى ارتكاب جرم مزبور مكانى تهيه كرده و بدين طريق معاونت 
ــد- اگر  ــد به حداقل همان مجازات محكوم خواهد ش با مرتكب كرده باش
ــده را رها كند در  ــخص توقيف ش ــود ش ــب قبل از آنكه تعقيب ش مرتك
ــخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات  صورتى كه ش
او حبس تاديبى از دو ماه تا شش ماه و تاديه غرامت از 10 تا 50 تومان 

خواهد بود. 
ــبت  ــه اوالد و ولى نس ــبت ب ــال از قبيل پدر نس ــى اطف ــاى قانون اولي
ــاگردان از  ــبت به ش ــر و معلم نس ــه صغي ــبت ب ــون و قيم نس ــه مجن ب
ــا از حد  ــه اقدام اولي ــروط بر اينك ــتند مش ــتثنا هس مفاد اين ماده مس
ــوط به مدارس  ــميه مرب ــن از حدود وظايف رس ــدام معلمي ــب و اق تأدي

تجاوز نكند. 
بخش دوم-  چرا بازداشت كفيل در اجراى ثبت بر خالف قانون است 

ــئله اى  ــور دمكراتيك مس ــون موضوع توقيف غيرقانونى در يك كش چ
ــذرد كه ادارات  ــيار مهم و نظر به اينكه مدت هاى مديد مى گ ــت بس اس
ــخص كفيل را  ــور بدون توجه به حكم قانون مال يا ش اجرايى تمام كش
ــى و قوانين عادى و  ــتم آنچه از قانون اساس ــف مى كنند الزم دانس توقي
نظامنامه ها در اين مقاله مورد استناد تواند بود قبال نقل كنم و سپس به 
ــفند ماه 1320  ــح مطلب بپردازم. به موجب قانون ثبت مصوب اس توضي
ــمى پيش از مراجعه به مقامات  ــناد رس مقرراتى براى كيفيت تنظيم اس
ــت. ماده 92 قانون ثبت مى گويد «مدلول كليه  قضايى و صدور حكم اس
اسناد رسمى راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج به حكمى 
ــت.» و طبق ماده 95 قانون عموم ضابطان  از محاكم عدليه الزم االجراس
ــتند در اجراى مفاد ورقه اجراييه  ــاير قواى دولتى مكلف هس عدليه و س
ــده كه «ادعاى مجعوليت سند  اقدام كنند و حتى در ماده 99 تصريح ش

رسمى عمليات راجع به اجراى آن را موقوف نمى كند...»
چون اقتضا داشت كيفيت اجراى اين قبيل اسناد معلوم و ترتيب رسيدگى 
به شكايات مربوطه و طرز عمل و اقدامات اجرايى مشخص شود قانون مصوب

ــهريور 1322 در ماده 8 خود به وزارت دادگسترى اجازه داده كه  27 ش
ــبت به امور فوق مقررات الزم را وضع كند. مختصر  طبق آيين نامه اى نس
دقتى در عبارت ماده 8 كه فوقا درج شده نشان مى دهد كه نظر قانونگذار 
فقط به اسناد رسمى به معناى ثبتى كلمه معطوف بوده و مقنن خواسته 
طرز صدور اجراييه و ابالغ آن و توقيف شخص يا اموال مديونى كه نامش 
ــند رسمى مذكور است و همچنين مقررات مربوط بساير تشريفات  در س
اجرايى را وزارت دادگسترى تصويب كند ولى در ماده مزبور به هيچ وجه 

ــده كه وزارت دادگسترى نسبت به كيفيت اجراى تعهدات  اجازه داده نش
ــود آيين نامه وضع كند  كفيل يا ضامنى كه در جريان اجرايى وارد مى ش
ــمى بوده و به  ــناد رس و قانونگذار صرفا در مقام تعيين تكليف اجراى اس
ــمى غير ثبتى نداشته كما  ــناد رس ــناد عادى يا اس هيچ وجه نظرى به اس
اينكه نمى توان اسناد تنظيم شده در ادارات دولتى را به موجب آيين نامه 
ــت و مثال مقاطعه كارى را  ــناد رسمى به موقع اجرا گذاش اجراى مفاد اس
ــترى در  ــه دادگاه توقيف كرد. مع الوصف وزارت دادگس ــدون مراجعه ب ب
ــناد رسمى چنين مقرر داشته است كه  ماده22 آيين نامه اجراى مفاد اس
اگر شخصى در اجرا از متعهد كفالت كرد بايد از عهده كفالت خود برآيد 
ــتيفا خواهد  و اگر خوددارى كند مدير ثبت مورد كفالت را از اموالش اس
كرد و چنانچه دسترسى به اموال او نباشد طبق مقررات همين آيين نامه 
ــود و ماده 23 آيين نامه مى گويد در مورد كفالت بايد به  ــت مى ش بازداش
ــود كه مكفول عنه را ظرف سه روز حاضر كند اگر كفيل  كفيل اخطار ش
ــتن عذر موجهى كه در مقررات وزارت دادگسترى مورخ 19  مدعى داش
آبان 1311 پيش بينى شده است باشد، مى تواند به مدير ثبت رجوع كند. 
ــود وزارت دادگسترى در خالل مقرراتى كه  به طورى كه مالحظه مى ش
ــمى وضع كرده موادى براى اجراى  ــناد رس براى كيفيت اجراى مفاد اس
ــى از حدود  ــه چنين اقدام ــرده و حال اينك ــل تصويب ك ــدات كفي تعه
ــاس صالحيت  ــترى خارج بوده و براس ــت قانونى وزارت دادگس صالحي
ــناد رسمى الزم االجراست. يعنى  اداره اجرا هم قانونا محدود به اجراى اس

اسنادى كه روى آنها بتوان اجراييه صادر كرد. 
ــت اجراى كفالت نامه  ــترى براى تعيين كيفي در نتيجه وزارت دادگس
ــراى چنين  ــرا هم براى اج ــته و اداره اج ــا صالحيتى نداش ــادى قانون ع

كفالت نامه اى تاسيس نشده تا صالحيتى داشته باشد. 
ــتر از  ــت مواد 22 و 23 آيين نامه اجرايى با قوانين موضوعه بيش مخالف
اين حيث ظاهر مى شود كه به موجب مواد مزبور مال يا شخص كفيل را 

مى توان بازداشت كرد. 
ــه اجراى ثبت، حق توقيف مال  ــده ك حال اينكه در قوانين مقرر نش
ــد بلكه طبق قواعد كلى مدعى توقيف  ــته باش ــخص كفيل را داش يا ش
ــود را تقديم دارد تا پس  ــه به دادگاه تقاضاى خ ــل بايد با مراجع كفي
ــود مداخله  ــود. پس معلوم مى ش ــدور حكم و قطعيت آن اجرا ش از ص
ــترى در ترتيب اجراى تعهد عادى كه كفيلى در جريان  وزارت دادگس
ــود يا توقيف نشود، فاقد مجوز  ــپرده تا مديون اصلى آزاد ش اجرايى س
ــوادى در آيين نامه  ــه مزبور به صورت وضع م ــت به ويژه كه مداخل اس
ــت و  ــخص يا اموال كفيل اس ــى درآمده كه نتيجه آن توقيف ش اجراي
ــمى  ــند رس ــت و به موجب س ــال اينكه كفيل مديون اجرايى نيس ح
ــپرده بلكه در جريان اجرايى وارد شده كه چون  الزم االجرا تعهدى نس
ــوده راهى براى اجراى  ــمى الزم االجرا نب ــند رس اين امر به موجب س
ــدارد. مخالفت مواد 22 و 23 آيين نامه  ــاد آن در اداره اجرا وجود ن مف
ــود كه طبق اصول 9 و 10  ــى با قانون از اين جهت ظاهر مى ش اجراي
ــت و  ــخص هركس مصون از تعرض اس ــى مال و ش و 12 قانون اساس
ــرد مگر به  ــت ك ــى را توقيف يا خودش را بازداش ــوان مال كس نمى ت
ــريفات قانونى براى  ــريفات قانونى. و اما تش موجب قانون و با انجام تش
ــه دادگاه حقوق مراجعه  ــت كه ب ــف كفيل در امر حقوقى اين اس توقي
شود و تخلف او ثابت شود و حكم قطعى صادر و به موقع اجرا گذاشته 
شود و جز از اين طريق راهى براى توقيف كفيلى كه طبق سند عادى 
ــف چنين كفيلى طبق موادى  ــپرده وجود ندارد بنابراين توقي تعهد س
ــمى كه موادى از اصول محاكمات  ــناد رس از آيين نامه اجراى مفاد اس
ــمول ماده  ــت و مش جزايى را مالك عمل قرار داده برخالف قانون اس

193 قانون مجازات عمومى (توقيف غيرقانونى) و جرم خواهد بود. 
ــناد رسمى، كفيل مدنى را با  تدوين كنندگان آيين نامه اجراى مفاد اس
ــتباه كرده و به همين جهت در مواد 22 و 23 آيين نامه  كفيل جزايى اش
ــر به مواد 129 و 131 و 136 مكرر از قانون اصول محاكمات جزايى  ناظ
ــتناد قرار داده اند، حال  بوده و آيين نامه وزارتى مصوب 1311 را مورد اس
ــت، زيرا  ــرى مقررات جزايى به امور حقوقى برخالف اصول اس اينكه تس
ــيع به متصديان  ضمن مقررات جزايى تضييقاتى ملحوظ و اختياراتى وس
ــده تا بتوانند جرمى را كشف و بزهكارى را به مجازات  ــيدگى داده ش رس
برسانند و اين قبيل مقررات استثنايى را نمى توان در امور حقوقى منظور 
ــرد مگر به موجب نص صريح قانونى. به عبارت ديگر اگر در ماده 136  ك
مكرر قانون اصول محاكمات جزايى از امكان توقيف كفيل گفت وگو شده 
و ضمن آن به وزارت دادگسترى اجازه داده شده كه ترتيب رسيدگى به 
ــت معين كند براى اين بوده كه  ــاى برائت كفيل را با ذكر موارد برائ ادع
مجرم نتواند فرار كند و اگر فرار كرد كفيل از ترس توقيف خود او را پيدا 
ــد ولى در امور ثبتى با وجود مواد 734 و 740 و 744 و 746 و 747  كن
ــترى حق نداشته مواد مزبور را  قانون مدنى راجع به كفيل وزارت دادگس
ــرعت توقيف  ــود مقرراتى وضع و از لحاظ امكان و س ــده گرفته و خ نادي

اموال و شخص كفيل حقوقى او را در عرض كفيل كيفرى قرار دهد. 
ــده كه  ــوارد برائت كفيل حقوقى در ماده 846 قانون مدنى معين ش م

شامل كفيل در اجراى ثبت هم بايد بشود ولى موارد برائت كفيل جزايى 
ــت؛ به چه  ــترى مورخ دهم خرداد 1311 مذكور اس ــررات دادگس در مق
ــترى  مجوزى در آيين نامه اجراى ثبت ضمن ماده 23 آن، وزارت دادگس
ــور در قانون مدنى عدول كرده و موارد برائت مذكور  از موارد برائت مذك
ــات جزايى را مورد نظر قرار  ــه مربوط به قانون اصول محاكم در آيين نام

داده است؟ 
ــناد  ــواد 22 و 23 آيين نامه اجراى مفاد اس ــب فوق الذكر م ــه مرات بناب
ــده و ادارات اجرا حق ندارند به استناد  ــمى برخالف قانون تنظيم ش رس
ــه مقامات قضايى  ــا و بدون مراجعه ب ــال كفيلى را راس ــخص يا م آن ش

توقيف كنند. 
ــى كه مى گويد  ــات قضايى هم نظر به اصل 89 متمم قانون اساس مقام
ــكام و نظامنامه هاى عمومى و  ــه و محكمه ها وقتى اح ــه عدلي «ديوانخان
ــت كه آنها مطابق با قانون  ايالتى و واليتى و بلدى را مجرى خواهند داش
باشد» (مكلفند از اجراى مدلول مواد فوق الذكر امتناع كنند و اگر دستور 
توقيف مال يا شخص كفيلى را اجراى ثبت صادر كند مقتضى خواهد بود 
ــتور دهند توقيف و اجرا  كه آن را الغا و مراتب را براى تعقيب جزايى دس

كننده آن را به دادسراى مربوطه اعالم فرمايند. 
ــكل به نظر مى رسد صدور بخشنامه به  تنها راهى كه براى حل اين مش
كليه دواير اجرايى است مبنى بر اينكه كفالت و ضمانت را به موجب سند 
رسمى اخذ كنند و اال در وضعيت فعلى،  توقيف ضامن يا كفيل به وسيله 

دواير اجرايى جرم و قابل مجازات خواهد بود. 

اسناد رسمى محضرى و تفاوت آن با ساير اسناد
در ارجاع پرونده و جريان رسيدگى به آن يكى از وظايف قضات عبارت 
است از توصيف قضايى از فعل صورت پذيرفته. به بيان ديگر وظيفه اوليه 
ــده آن است كه  ــيدگى كننده به يك عمل گزارش ش هر مقام قضايى رس
ــپس با تجزيه عنصر  ابتدا فعل ارتكاب يافته را در قالبى قضايى آورده س
ــاى قانونى به طريق  ــد آيا عمل مذكور يكى از كده ــى كن هر فعل بررس
ــده را شامل شده و ناقض آن است يا خير. براى مثال در طول  تعريف ش
ــيله مراجعان  ــوه از روى باجه هاى بانكى به وس ــا ريال وج روز ميليارده
ــدام از آنها واجد عنوان مجرمانه ربايش  ــود ليكن هيچ ك جمع آورى مى ش
ــيله مراجعان به بانك  ــال مذكور كه به وس ــت، ليكن پاره اى از اعم نيس
ــت «با تجزيه فعل و بررسى  صورت مى پذيرد و داراى وصف مجرمانه اس

اركان و قصد مى تواند شامل ربايش، جعل سند يا كالهبردارى باشد.»
وكالى دادگسترى نيز در جريان دفاع از موكالن خود عالوه بر بررسى 
ــل حقوقى نيز  ــه و فرآيند يك عم ــى پروس ــوارد فوق معموال به بررس م
ــكل و مقررات قانونى آيا يك تعهد و التزام يا  مى پردازند. يعنى از نظر ش
ــت يا خير و آيا اين فرآيند  عمل حقوقى مطابق قوانين موجد آن بوده اس
ــت يا  ــكل صحيح در موعد و به نحو مقرر قانونى صورت پذيرفته اس به ش
نه، زيرا پاره اى از اوقات عدم اجراى تشريفات به اندازه اى موثر در نتيجه 

است كه مى تواند اساس آن را زير سوال برد. 
اين فرآيندنگرى يا كنترل پروسه خصوصا در امور شكلى از قبيل سند 
ــمى قابل توجه ويژه است، زيرا بخش  ــناد رس ــمى و اعمال دفاتر اس رس
مهم تر سند رسمى عبارت است از شكل و نحوه تشكيل و تنظيم سند. 

ــند و نيز مفاد آن قابل  ــرايط از دو جنبه شكلى و نحوه تهيه س اين ش
بررسى است. 

 گفتار اول: الف)
1) شكل مادى سند؛ به طور كلى سند از حيث شكل تنظيم تابع محل 
تنظيم آن است. ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و 
ــناد رسمى بايد در اوراق  دفترياران مصوب 1354 مقرر مى دارد كليه اس
ــور در اختيار  ــناد و امالك كش ــازمان ثبت اس ــوص كه از طرف س مخص
ــر اراده و اقرار  ــود، بنابراين تقري ــود تنظيم ش ــه قرار داده مى ش دفترخان

مراجعان روى هر كاغذ و به هر نحوى ممكن نيست. 
ــاز آن بهره مند  ــمى بوده و از امتي ــند براى آنكه رس 2) مقام مجاز؛ س
شود نياز است در نزد مامور رسمى تنظيم شود. اداره حقوقى در نظريات 
ــورخ 1378/4/14  ــورخ 1374/9/1 و نيز 7/2338 م ــماره 7/2366 م ش
ــتند كه  ــمى مقامات صالحيت دارى هس ــى دارد كه ماموران رس مقرر م
ــت كه براى انجام آن كار  صالحيت هر يك از آنان به مقدار اختيارى اس
ــده و براى مثال كاركنان ادارات در مواردى كه  خاص به آنان تفويض ش
ــى از وظايف آنان  قرارداد اجاره اى به نام اداره تنظيم مى كنند چون بخش
ــكيل نمى دهد، لذا سند تنظيمى در نزد آنان سند رسمى محسوب  را تش

نمى شود. 
ــمى محل  ــناد رس ــند؛ برابر ماده 1 قانون دفاتر اس 3) محل تنظيم س
ــتقرار سردفتر و كار وى دفترخانه نام دارد كه بايد برابر ماده 4 همان  اس
قانون با معرفى سردفتر و موافقت اداره ثبت به اين عنوان شناخته شود. 
ــه چنين قيدى وجود نداشته و محل  ــت در حقوق فرانس بايد توجه داش
تنظيم سند هر محلى مى تواند باشد و صرفا نظارت سردفتر بر تنظيم سند 

اهميت دارد.

دكتر دادوند
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نشست مشترک مدیرعامل گاز گلستان 
با مدیرکل صدا وسیما برای اطالع رسانی 

مصرف بهینه در آستانه فصل سرما
گرگان - خبرنگار فرصت امروز- مهندس صفرعلی جمال 
لیوانی مديرعامل شرکت گاز استان گلستان به همراه موسوی 
رئیس روابط عمومی در آستانه فصل سرما  با مديرکل  صدا 
و سیماي استان گلستان ديدار و گفت وگو کردند.در اين ديدار 
از  خرسندي  ابراز  با  گلستان  استان  گاز  شرکت  مديرعامل 
برگزاری اين نشست از همكاريهاي بسیار خوب و تنگاتنگ 
نمود. تشكر  گاز  شرکت  با  گذشته  سنوات  در  ملی  رسانه 

مهندس صفرعلی جمال لیوانی در ادامه با تاکید بر افزايش 
و  اطالع رسانی  بحث  در  بويژه  دستگاه   دو  تعامالت  سطح 
فرهنگ سازي گفت:در آستانه شروع فصل سرما قرار داريم و 
هوا رفته رفته در حال سرد شدن است و تعدادی از مشترکین 
گرامی وسايل گرمايشی خود را راه اندازی کرده و يا در صدد 
استفاده از آن هستند که در اين رابطه نیاز است نكات بسیار 
مهمی در خصوص مديريت مصرف ايمن و بهینه از گاز طبیعی 
به آنها اطالع رسانی و آموزش داده شود.وي افزود: يكی از 
کانالهای مهم اطالع رسانی استفاده از ظرفیتهای بسیار باالی 
رسانه ملی که با داشتن مخاطبان بسیار زياد در همه رده های 
سنی، برد اطالع رسانی بااليی دارد که در اين زمینه به منظور 
فرهنگ سازی مناسب مصرف ايمن و بهینه از گازطبیعی نیاز 
به مساعدت و همكاری رسانه ملی بعنوان مهمترين رسانه و 
منادی فرهنگ سازی در سطح جامعه می باشد تا انشاء ا... روز 
بروز شاهد کاهش حوادث ناشی ازعدم رعايت نكات ايمنی 
باشیم. گاز  درمصرف  اکثری  حد  جويی  صرفه  وهمچنین 

مديرعامل گاز گلستان در پايان اظهار داشت:خوشبختانه در 
سنوات گذشته با انعقاد قراردادهاي مختلف همكاري بسیار 
خوبي را در اين زمینه داشتیم و توانستیم با استفاده از ابزار های 
مهم اطالع رساني، فرهنگ سازي جامعي در خصوص استفاده 
نظر  مورد  برنامه هاي  از  باشیم  داشته  گاز  از  بهینه  و  ايمن 
شرکت گاز انجام دهیم.  در اين نشست همچنین مديرکل 
صدا و سیماي استان گلستان ضمن ابراز خوشنودي از حضور 
مديرعامل گاز گلستان، آمادگی خود را جهت ادامه همكاری 
و افزايش سطح تعامالت اعالم نمود.عبد الحسینی در ادامه 
راستای  در  که  گلستان  گاز  مجموعه  همكاری  و  تعامل  از 
خدمات رسانی به مردم شريف استان تالش می نمايند قدر 
دانی نموده و انعكاس عملكرد و فعالیتها و برنامه های شرکت 
گاز و شفاف سازی هر چه بیشتر خدمات ارائه شده خدمتگزاران 
نظام را از رسالتهای مهم رسانه ملی دانست و بر افزايش سطح 

تعامالت تاکید کرد.

 شرکت آغاجاري، الگو 
در سیستم مدیریت یكپارچه

مديرعامل  نماينده  امروز-  فرصت  خبرنگار   - اهو.از 
آغاجاري  شرکت  آمادگي  از  يكپارچه  مديريت  سیستم  در 
هاي  گواهینامه  دريافت  در  شده  کسب  تجارب  انتقال  در 
ISO9001:2015 و ISO14001:2015 به ساير شرکتهاي 
زير مجموعه وزارت نفت خبر داد. مهران علیزاده گفت: باتوجه 
به اينكه شرکت آغاجاري اولین شرکت از مجموعه وزارت نفت 
است که در سال گذشته موفق به دريافت اين گواهینامه و 
پیاده سازي سیستم مديريت يكپارچه با ويرايش 2015 شده 
آماده انتقال اطالعات، تجارب کسب شده در اين زمینه به 
ساير شرکت ها مي باشد که در همین راستا اولین نشست 
مشترك کارشناسان سیستم IMS مناطق نفت خیز جنوب به 
میزباني آغاجاري برگزار شد. وی رمز موفقیت شرکت آغاجاري 
در استقرار سیستم مديريت يكپارچه با ويرايش 2015 را تالش 
مديريت و روساي ادارات، همكاران، دبیران، ممیزان سیستم 
مديريت يكپارچه و همچنین برگزاري بیش از 110 ساعت 
جلسه هماهنگي، 8 ماه کار مداوم و بیش از8 دوره آموزشي 
به تعداد 4468 نفر ساعت بیان کرد. علیزاده ضمن تشريح 
 ISO14001:2015 و   ISO9001:2015 استانداردهاي 
افزود: سیستم مديريت يكپارچه IMS شامل الگوي مديريت 
مديريت  الگوي  و  زيست محیطي  مديريت  الگوي  کیفیت، 
ايمني و بهداشت حرفه اي میباشد که شرکت آغاجاري با 
توجه به اهمیت کیفیت و صیانت از منابع در راستاي دسترسي 
به اهداف و انجام تعهدات تولید صیانتي با بكارگیري تكنولوژي 
مناسب مطابق با استانداردها جهاني و جلوگیري از اتالف منابع 
با تالش همكاران در کلیه واحدها با درك کامل خط مشي 
سیستم مديريت يكپارچه در حال اجراي آن مي باشد. شرکت 
بهره برداري نفت و گازآغاجاري يكي از پنج شرکت بهره برداري 
راهبري  که  است  جنوب  نفتخیز  مناطق  ملي  تابع شرکت 
عملیات تولید، فراورش و انتقال نفت و گاز را از هشت میدان 
نفتي کرنج، پرنج، پارسي، رامشیر، پازنان، رگ سفید 1، مارون 

و آغاجاري بر عهده دارد.

سند تفكیكي شهرک صنعتي زاویه به 
مساحت 400 هكتار اخذ شد

شرکت  مديرعامل  امروز-  فرصت  خبرنگار   - اراک 
شهرکهاي صنعتي استان مرکزي گفت: با تالش هاي صورت 
گرفته سند تفكیكي قطعات موجود در شهرك صنعتي زاويه 
واقع در شهرستان زرنديه به مساحت 400 هكتار با همكاري 
اداره کل ثبت و اسناد استان اخذ شد. به گزارش روابط عمومي 
با  شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي، مصطفي آمره 
اعالم اين خبر افزود: به سبب نیاز ضروري واحدهاي صنعتي 
مستقر در شهرك ها به اخذ تسهیالت بانكي با همكاري اداره 
ثبت و اسناد شهرستان، اسناد تفكیكي شهرك به تعداد 896 
قطعه آماده و صاحبان اين صنايع مي توانند از امالك صنعتي 
جهت ضمانت بانكي استفاده کنند. وي اضافه کرد: اين شهرك 
به دلیل نزديكي به تهران از موقعیت ويژه اي برخوردار است و 
اخذ اين اسناد تفكیكي در حل مشكالت آنها بسیار موثر است. 
وي تاکید کرد: با توجه به ضرورت اخذ سند امالك صنعتي 
و واحدهاي مستقر در شهرکها و نواحي صنعتي، اين شرکت 
تحقق اين مهم را در اولويت کاري خود قرار داده و تمامي 

واحدهاي صنعتي تا آخر امسال سند دار مي شوند.

 افزایش ۹ برابری آبرسانی 
به روستاهای جزیره

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- ريیس هیات مديره و 
مدير عامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: نسبت هزينه های 
عمرانی اين سازمان در مقايسه با هزينه های جاری 80 به 20 
است و اين نشان از آينده درخشان اين منطقه دارد. به گزارش 
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، حمید رضا مومنی 
در آيین تجلیل از ۳8 کارمند نمونه اين سازمان که در سالن 
مرکز بین المللی رشد قشم برگزار شد، اعالم کرد: هزينه های 
عمرانی اين سازمان در مقابل هزينه های عمرانی که در نقاط 
ديگر کشور انجام می شود قابل مقايسه نیست. وی افزود: عالوه 
بر خداوند، مردم هم کارهای ما را مورد نقد و بررسی قرار 
می دهند و قضاوت مردم نشان دهنده عملكرد کارکنان سازمان 
منطقه آزاد قشم است. مومنی ادامه داد: يكی از شاخص های 
عملكردی سازمان منطقه آزاد قشم محقق شدن 98 درصدی 
بودجه است که 80 درصد آن در حوزه عمران و بقیه در بخش 
جاری هزينه می شود. وی گفت: برنامه های بسیار مهمی در 
بخش های مختلف صنعتی اين منطقه در حال محقق شدن 
توسط  شده  کسب  توفیقات  براساس  خدا  امید  به  و  است 
مسئوالن سازمان منطقه آزاد قشم، خبرهای خوش و فراوانی 
پیش روی مردم اين جزيره است. مديرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم رضايت ارباب رجوع را از اساسی ترين اهداف کاری 
اين سازمان برشمرد و اظهارامیدواری کرد که با شفافیت سازی 
در کارها و سرعت بخشیدن به خدمات، ضريب رضايتمندی 
اينكه  اعالم  با  ارتقا دهیم. وی  را  از عملكرد خودمان  مردم 
توسعه همه جانبه جزيره از اهداف مهم سازمان منطقه آزاد 
قشم می باشد، کارکنان اين سازمان را به سالمت کاری، حفظ 
شئونات اسالمی، رعايت قوانین نظام مقدس جمهوری اسالمی، 
امر به معروف و نهی از منكر و پرهیز از برخوردهای سلیقه ای 
توصیه کرد. طرح انتقال آب به روستاهای جزيره قشم هم از 

ديگر موارد مهم سخنان مومنی در اين مراسم بود.

تشریح فعالیت های امور اجرایی و 
ماشین آالت عمرانی بنیاد مسكن گلستان 

در 6 ماهه اول سال
روابط  گزارش  به  بنا  امروز-  فرصت  - خبرنگار  گرگان 
عمومی بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان، آقای 
مهندس مهرگانفر، مدير امور اجرايی و ماشین آالت عمرانی 
بنیاد مسكن استان گلستان، فعالیتهای اين واحد در شش 
ماهه نخست سال را تشريح نمودند.مهندس مهرگانفر با بیان 
اين که اين واحد دارای ۳6 دستگاه انواع ماشین آالت عمرانی 
سنگین و نیمه سنگین، نیروهای متعهد و کارآمد می باشد 
در  رهبری  معظم  مقام  منويات  راستای  در  داشتند:  ابراز 
خصوص اقتصاد مقاومتی و با هدف عمران و آبادانی روستاهای 
میهن عزيزمان، کلیه فعالیتهای عمرانی بنیاد مسكن استان 
در سطح روستاها با نظارت مهندسین مجرب و با حداکثر 
کیفیت، توسط امور اجرايی و ماشین آالت عمرانی بنیاد انجام 
نخست  ماهه  در 6  داشتند:  ابراز  ادامه  در  گیرد.ايشان  می 
امسال اين واحد با 5065 روز - ماشین کارکرد مفید، اقدام به 
۳۳۷ هزار و 500 متر مربع اجرای عملیات خاکبرداری، 424 
هزار متر مربع زيراساس و 402 هزار متر مربع عملیات اساس 
نموده است.مهندس مهرگانفر در پايان از آمادگی اين واحد 
جهت همكاری با دهیاران در جهت انجام عملیات عمرانی در 

روستاها خبر دادند.
در هفتمین نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه های 
زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هرمزگان:

اجرای بیش از 2میلیون نفر- ساعت 
آموزش فنی و حرفه ای در استان

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- سیروس سلطانی نژاد 
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اعالم کرد:در 
6 ماهه سال 1۳95 بیش از دو میلیون نفر ساعت آموزش 
در بخش دولتی و آموزشگاه های آزاد تحقق يافته است. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، 
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در هفتمین 
نشست شورای هماهنگی مديران زير مجموعه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در استان گفت: آموزش ماهیت اصلی کار 
سازمان را تشكیل می دهد و در بخش های مراکز ثابت دولتی، 
زندان ها، پادگان ها، صنايع و صنوف و آموزش به دانشجويان 
و فارغ التحصیالن دانشگاهی و روستايیان و عشاير توسط اين 
سازمان برای افراد جويای کار، دانشجويان، افراد با نیازهای 
خاص)معلولین ذهنی-جسمی(، شاغلین بنگاه های اقتصادی، 
سربازان، دانش آموزان، افراد آسیب ديده و در معرض آسیب 
ونهادهای حمايتی صورت  پوشش دستگاهها  تحت  افراد  و 
می گیرد. سیروس سلطانی نژاد افزود: در نیمه اول امسال بیش 
از دو میلیون نفر -ساعت در بخش دولتی و خصوصی عملكرد 
آموزشی داشته است که بیشترين آموزش مهارت در بخش 
صنعت با 65 درصد می باشد ؛ که در بخش دولتی بیش از 
يک میلیون و 100 هزار نفر ساعت و در بخش آموزشگاه های 
آزاد حدود يک میلیون نفر – ساعت آموزش اجرا شده است.

به عبارتی دو هزار و سیصدو سی و هفت نفر هرمزگانی از 
آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شده اند. وی در پايان 
گفت: میزان تعهد اشتغال اين اداره کل در سال جاری ۳00 
نفر است که تاکنون 105 نفر در سامانه رصد اشتغال ثبت 
شده و امید است تا پايان سال میزان تعهد شده محقق گردد.

تولید بیش از 18 هزارتن " ال پي جي 
در شرکت پاالیش گازفجرجم 

بــوشـهـر- خبرنگار 
فرصت امروز-مديرعامل 
شرکت پااليش گازفجرجم 
خبر از تولید بیش از 18 
 " جي  پي  ال   " هزارتن 
سال  نخست  ماهه   6 در 
شرکت  اين  در  جاري 
روابط  گزارش  به  داد. 
پااليش  شرکت  عمومي 
گازفجرجم،هادي هاشم زاده فرهنگ خاطرنشان کرد: گازمايع 
يا همان )LPG(به همراه میعانات گازي از محصوالت ارزشمند 
اين شرکت محسوب میشود که به همراه گازشیرين به نقاط 
 )LPG( مختلف کشور ارسال مي گردد. وي افزود: گاز مايع
اين شرکت پس از تولید روزانه توسط تانكرهاي حمل سوخت 
جهت استفاده در مراکز مورد نیاز بارگیري میشود. مديرعامل 
شرکت پااليش گازفجرجم با اعالم اينكه پروژه "ال پي جي " 
اين پااليشگاه در در دو فاز طراحي، ساخت، نصب و راه اندازی 
شده است، تصريح کرد: چهار مخزن LPG شرکت با ظرفیت 
ذخیره سازی ۳50 تن گازمايع در مدار تولید قرار دارد. وي 
ابراز امیدواري کرد در نیمه دوم سال جاري هم زمان با تولید 
گاز شیرين؛ تولید " ال پي جي " شرکت نیز روند صعودي به 
خود بگیرد. گفتني است شرکت پااليش گازفجرجم يكي از 
بزرگترين وقديمي ترين پااليشگاه های گازي کشور محسوب 
میشود که همواره نقش مهمي در سبد انرژي کشور داشته 

است.

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان تاکید کرد:
لزوم توجه به افزایش آموزشهای مهارتی 

در جزیره هرمز
خبرنگار  بندرعباس- 
مديرکل  امروز-  فرصت 
تعاون، کار ورفاه اجتماعی 
هرمزگان با اشاره به اينكه 
خدمات  هرمز  جزيره  در 
لزوم  بر  ندارد،  فنی وجود 
توجه به افزايش آموزشهای 
مهارتی برای ساکنان اين 
جزيره تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش 
"مهندس سلیمی" در هفتمین  فنی و حرفه ای هرمزگان، 
زيرمجموعه  دستگاه های  مديران  هماهنگی  شورای  نشست 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان، افزود: طی بازديدی 
که از اين جزيره صورت گرفت، مقرر شد با همكاری بخشداری 
هرمز مكانی جهت آموزش در نظر گرفته شود و فنی و حرفه ای 
هم برای آموزش متقاضیان اقدام نمايد. ريیس شورای هماهنگی 
دستگاه های زيرمجموعه بیان داشت: افزايش مهارت های شغلی 
سبب کاهش فقر و بیكاری و به دنبال آن کاهش آسیب های 
اجتماعی می شود. مهندس سلیمی، خواستار ورود فنی و حرفه 
ای به حوزه آموزش کارگران در بخش افزايش مهارتهای شغلی 
و ايمنی شد. وی بر مشارکت کارکنان دستگاه های زيرمجموعه 
قابل  فعالیت های  شناسايی  مسكن،  و  نفوس  در سرشماری 
روستای  طرح  شدن  اجرايی  خصوصی،  بخش  به  واگذاری 
بدون بیكار، صدور شناسنامه سالمت کارکنان و حضور مديران 
دستگاه های زيرمجموعه در نشستهای مشترك و مناسبت ها 
تاکید کرد. مديرکل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان نیز در 
اين نشست با بیان اينكه آموزش ماهیت اصلی کار سازمان 
دولتی،  ثابت  مراکز  در  آموزش  گفت:  می دهد،  تشكیل  را 
زندان ها، پادگان ها، صنايع و صنوف و آموزش به دانشجويان 
و فارغ التحصیالن دانشگاهی و روستايیان و عشاير توسط اين 
نیازهای  با  افراد  افراد جويای کار، دانشجويان،  برای  سازمان 
خاص)معلولین ذهنی-جسمی(، شاغلین بنگاه های اقتصادی، 
سربازان، دانش آموزان، افراد آسیب ديده و در معرض آسیب 
صورت  حمايتی  ونهادهای  دستگاهها  پوشش  تحت  افراد  و 
در  کل  اداره  اين  افزود:  نژاد"  سلطانی  سیروس   " می گیرد. 
شش ماهه اول امسال بیش از سه میلیون و ۳00 هزار نفر 
ساعت در بخش دولتی و خصوصی عملكرد آموزشی داشته 
است که بیشترين آموزش مهارت در بخش صنعت با 65 درصد 
می باشد. وی در پايان گفت: میزان تعهد اشتغال اين اداره کل 
در سال جاری ۳00 نفر است که تاکنون 105 نفر در سامانه 
اشتغال ثبت شده و امید است تا پايان سال میزان تعهد شده 

محقق گردد.

مهندس  امروز-  فرصت  خبرنگار  ارومیه- 
به  آبفا  پیام  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اکبری 
تشريح عملكرد شش ماهه شرکت آب و فاضالب 
آذربايجان غربی در نیمه نخست سال پرداخت و 
اظهار داشت: از 2 میلیون و 115 هزار و 42 نفر 
جمعیت شهری استان 100 درصد آنها زير پوشش 

شبكه توزيع آب قرار دارند. 
وی با بیان اينكه شرکت آب و فاضالب آذربايجان 
ارائه می دهد،  غربی به ۳8 شهر استان خدمات 
افزود: تعداد انشعابات آب استان 602 هزار و 62 
فقره و تعداد آحاد آب نیز ۷۷9 هزار و 64 فقره 
است. مديرعامل شرکت آب و فاضالب آذربايجان 
غربی تعداد کل چاه های آب استان را 265 حلقه 
عنوان کرد و گفت: از اين تعداد 204 حلقه چاه 
فعال است. اکبری تصريح کرد: حجم مخازن در 

مدار استان نیز ۳۷9 هزار و ۳0 متر مكعب و طول 
نیز ۷02.68 کیلومتر  استان  انتقال آب  خطوط 
است. وی طول شبكه توزيع آب شهری استان 
ظرفیت  گفت:  و  خواند  کیلومتر  را 4516.1۳9 
کل تأمین آب استان 9299.5 از 2 لیتر در ثانیه 
است. مديرعامل آب و فاضالب شهری آذربايجان 
غربی تعداد آزمايشگاه های آب استان را 1۷ واحد، 
تعداد  واحد،  را 11  موجود  آب  تصفیه خانه های 
کلرزنهای مايع و دستی را 9۷ دستگاه و تعداد 
کلرزن های گازی را 6 دستگاه عنوان کرد. مدير 
عامل شرکت آب و فاضالب آذربايجان غربی 1۳ 
 11 و  فاضالب  تاسیسات  دارای  را  استان  شهر 
شهر را نیز دارای انشعاب فاضالب خواند و افزود: 
يک میلیون و ۳21 هزار و 940 نفر از جمعیت 
استان تحت پوشش شبكه فاضالب قرار دارند در 

از خدمات  استان  از جمعیت  واقع 62.5 درصد 
فاضالب شهری برخوردارند. وی خاطرنشان کرد: 
تعداد انشعابات فاضالب استان برابر با ۳۳4 هزار 
نیز  استان  فاضالب  آحاد  تعداد  و  فقره   968 و 
برابر با 45۷ هزار و ۳2۳ فقره است. مديرعامل 
تصريح  غربی  آذربايجان  فاضالب  و  آب  شرکت 
مدار  در  فاضالب  تصفیه خانه های  تعداد  کرد: 
استان 9 واحد و ظرفیت تصفیه خانه های فاضالب 
در حال بهره برداری 264 هزار و 590 متر مكعب 
در شبانه روز است. مهندس اکبری با بیان اينكه 
تعداد آزمايشگاه های فاضالب استان 8 واحد است 
گفت: طول خطوط انتقال فاضالب شهری استان 
69.819 کیلومتر است و طول شبكه جمع آوری 
 24۷۷.089 مدرن  صورت  به  استان  فاضالب 
کیلومتر و به صورت سنتی ۳۳2.2 کیلومتر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی:

 پوشش شبکه آب شهری در آذربایجان غربی به صددرصد رسید

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز - رئیس روابط 
اندازي  از راه  عمومي شرکت پااليش گازفجرجم 
۳6 کانال تلويزيوني با اعتباري بالغ بر يک میلیارد 
به  خبرداد  شرکت  اين  در  ريال  میلیون  و500 
گزارش روابط عمومي شرکت پااليش گازفجرجم، 
نعمت اهلل جمالي خاطرنشان کرد: با اضافه شدن 
تعداد 18 کانال تلويزيوني ديجیتال ديگر، در کل 
۳6 کانال ديجیتال تلويزيوني و 11 کانال راديويي 
در اين شرکت قابل پخش و مشاهده است. وي 
افزود:بدلیل مشكالت فني در بخش آنتن ونیاز به 
حفظ سیستمهاي قديمي، اين نصب و راه اندازي 
اندازي 18  در 2 فاز تعريف شده که فاز اول راه 
کانال تلويزيون ديجیتال با 11 کانال راديو و 4 کانال 

الي 5 سراسري از روي سیستم  آنالوگ شبكه هاي 1 
روابط عمومي شرکت  رئیس  است.  بوده  قديمي 
پااليش گازفجرجم همچنین فاز دوم اين طرح را 
نیز اضافه شدن تعداد 18 کانال تلويزيوني ديجیتال 
ديگر به اين مجموعه دانست و تصريح کرد: به زودي 

۳6 کانال ديجیتال تلويزيوني و 11 کانال راديويي 
در اين شرکت قابل پخش و مشاهده خواهد بود. وي 
نصب و راه اندازي اين تعداد گیرنده هاي تلويزيوني 
را کاري بزرگ و تأثیرگذار در روحیه کارکنان ساکن 
که بیشتر اوقات فراغت را به سكونت در اين منطقه 
سپري مي کنند دانست واضافه کرد: تعداد بسیار 
زيادي از روستاهاي همجوارنیزکه تا شعاع حدود 
20 کیلومتري قرار دارند قادر به دريافت اين کانالها 
مي باشند. جمالي ادامه داد: پااليشگاه فجرجم به 
بدلیل  که  دارد  قرار  مكاني  در  جغرافیايي  لحاظ 
امواج  دريافت  احاطه رشته کوههاي مرتفع،عمالً 
تلويزيوني در آن با مشكل مواجه است ولذا انجام 
اين طرح که با همكاري مجموعه واحدهاي شرکت 

وبه خصوص عملیات ومخابرات صورت گرفته است 
از مطالبات چندين ساله کارکنان محسوب مي شود. 
اين  به  نسبت  که  نیز  شرکت  مديرعامل  از  وي 
دغدغه مهم حساسیت ويژه اي از خود نشان دادند 
و همواره پیگیر به سرانجام رسیدن اين پروژه بودند 
نیز تقدير وتشكر کرد. گفتني است در حال حاضر 
کانال 1 الي 5 شبكه هاي سراسري، کانال شبكه 
افق، شبكه نسیم، شبكه ورزش، شبكه خبر،شبكه 
کودك ونوجوان، شبكه پرس تي وي، شبكه استاني 
شبكه  مستند،  شبكه  فیلم،  آي  شبكه  بوشهر، 
آموزش، شبكه قرآن، شبكه سالمت، شبكه نمايش 
و 11 کانال راديويي در شرکت پااليش گاز فجرجم 

قابل دريافت است..

تبریز - ماهان فالح- مراسم توديع محمدرضا متقیان و معارفه 
ابوالفضل روح اللهی بعنوان مدير شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربايجان شرقی با حضور مديريت و مسئولین منطقه، عباس 
کاظم پور مدير عملیات و محمد رضا مظلومی مدير بازرگانی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی در ستاد منطقه آذربايجان شرقی برگزار 
شد. به گزارش خبرنگار ما در تبريز به نقل از روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربايجان شرقی، در ابتدای 
مراسم محمدرضا متقیان گزارشی از عملكرد اين منطقه را در طول 
دوران مديريتش بیان کرد.در ادامه مراسم عباس کاظم پور، مدير 
عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ضمن تقدير از عملكرد 
و مديريت محمدرضا متقیان در مدت تصدی اين سمت در منطقه 
آذربايجان شرقی و نیز تعامل، همدلی و همكاری مسئولین و کارکنان 
منطقه در راستای خدمت رسانی مطلوب، با معرفی مهندس ابوالفضل 

روح اللهی بعنوان مدير منطقه آذربايجان شرقی و بیان خصوصیات 
وی اظهار داشت: تبريز امن ترين شهر برای فعالیت اقتصادی است 
وضوح  به  نیز  را  خود  مطالبات  شناسی  قدر  عین  در  مردمش  و 
می خواهند. وی در بخش ديگری از سخنان خود گفت: بحث برون 
سپاری در شرکت بعنوان يک قائده اجتناب ناپذير متكی بر اصول 
بنیادی اقتصادی و قانون اساسی و منويات مقام معظم رهبری بايد 
تحقق پیدا کند و امیدوارم بعنوان يک تكلیف بتوانیم نقش خوبی در 
اين خصوص ايفا کنیم.سپس در ادامه مهندس ابوالفضل روح اللهی، 
مدير جديد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربايجان 
شرقی ضمن آشنايی با مسئولین و کارکنان منطقه اظهار امیدواری 
کرد با همكاری و تعامل و بهره مندی از مشارکت، تجارب و دانش 
همكاران در راستای تحقق منويات مقام معظم رهبری و اهداف 
متعالی سازمانی، گام های ارزشمند و ماندگاری برداريم.درادامه اين 

اللهی بعنوان مدير  ابوالفضل روح  مراسم احكام جداگانه مهندس 
منطقه آذربايجان شرقی و محمدرضا متقیان بعنوان »معاون نظارت 
بر عملیات بهره برداری حوزه يک« توسط عباس کاظم پور مدير 

عملیات ابالغ گرديد.

راه اندازي 36 كانال تلويزيوني و11 كانال راديويي در شركت پااليش گاز فجرجم

با انتصاب ابوالفضل روح اللهی به عنوان مدیر جدید منطقه آذربایجان شرقی؛ 

مراسم توديع و معارفه در شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربايجان شرقی برگزار شد 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- محمد رسول 
احمدزاده متولد سال 1۳88 است. او با همین کوچكی و 
کودکی اش _ شايد بخاطر اينكه پدرش پايی! در ورزش 
داشته_ قهرمان کاراته در سبک شوتوکان کشور است. 
ايران  رزمی  ورزش های  مهد  هرمزگان  که  دانیم  می 
است و استعدادهای فراوانی درحال رشد و تمرين در 
اين خطه اند تا در آينده قهرمانان و مدال آوران ايران 
اکنون  که  محمدرسول  باشند.  جهانی  عرصه های  در 
گذشته  ماه  هشت  در  است  نارنجی  کمربند  دارای 
تقريبا هیچ مسابقه ای را بدون مدال پشت سرنگذاشته 
است. دستاورد احمدزاده در اين مدت 5 مقام است که 
دوتای آن طالی کشوری است. محمدرسول احمدزاده 
دارنده مدال طالی مسابقات جايزه بزرگ جندی شاپور 
برگزار  شیراز  تاريخی  شهر  در  قبل  که چندی  است 

مسابقات  در  همچنین  شد. 
چند جانبه استانی سوم شده و 
ايام قهرمان دو جام  در همین 
استانی را به کارنامه اش اضافه 
کرده و مدال طالی آن مسابقات 
را به گردن آويخته است. محمد 
سن  اين  با  احمدزاده  رسول 
دو  تاکنون  و جثه کوچک  کم 
دوره از مسابقات حساس رشته 

ورزشی اش را تجربه کرده و پا در راه آينده نهاده تا اوراق 
زرين دفتر ورزشی خود را بیافريند. حضور در مسابقات 
قهرمانی سبک شوتوکان کشور در قم که در شهريور 
ماه برگزار شد و مسابقات آسیايی که امسال کشورمان 
در شهر زيبای اردبیل میزبان آن بود. پدر اين کودك 

ورزشكار هم خود اهل ورزش و قهرمان 
و مربی اين رشته است. آقای "رسول 
احمد زاده" بیش از 12 سال است که 
از جايگاه های شرکتی پخش  در يكی 
مشغول  هرمزگان  نفتی  فرآورده های 
به  به خدمت است و در سوخترسانی 
که  بندرعباسی  شهروندان  خودروهای 
به آن جايگاه مراجعه می کنند؛ سهمی 
دارد. احمدزاده پدر هم خودش جوان و 
متولد سال 1۳61 است. او حاال دارای کمربند مشكی 
کودکان  مربیگری  و  داوری  زمینه  در  و  است  دان ۳ 
بندرعباسی عالقه مند به کاراته را آموزش می دهد. 
در  را  کشور  قهرمانی  نايب  سه  هم  احمدزاده  رسول 
کارنامه خود دارد و يكبار به اردوی تیم ملی کاراته کشور 

که  شد  باعث  افتخارات  اين  همه  است.  شده  دعوت 
جالل الدين مراد مدير شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه هرمزگان از اين پدر و پسر قهرمان حضورا 
تقدير کند. در اين مالقات که مسولین ورزش منطقه و 
روابط عمومی هم حضور داشتند مدير منطقه هرمزگان 
از افتخار آفرينی های رسول و محمد رسول احمدزاده 
تقدير کرد. مراد به کودك قهرمان يادآور شد که در 
کنار ورزش در سال تحصیلی جديد درس و مشق را 
هم جدی بگیرد تا در همه زمینه ها بدرخشد. همچنین 
مدير شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان 
میان همكاران  در  اين کودك گفت:  پدر  از  تقدير  با 
پیمانی و قراردادی ما استعدادهای فراوانی وجود دارد 
که باعث افتخار کشور، وزارت نفت و شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی هستند.

تبریز - اسد فالح- مديرکل بنیادمسكن انقالب اسالمی استان 
اسالمی  انقالب  مسكن  بنیاد  خدمات  گفت:  شرقی  آذربايجان 
آذربايجان شرقی در ۳۷ سال اخیر در توسعه و آبادانی روستاهای 
و  عظیم  تحول  موجب  و  بوده  زيادی  برکت  و  خیر  منشا  استان 
افزايش رضايتمندی اهالی روستاها را در برداشته است.به گزارش 
خبرنگار ما در تبريز، مهندس حافظ باباپور افزود: زحمات شبانه روزی 
کارشناسان زبده اين نهاد ارزشمند برای عمران و آبادانی روستاها 
بويژه مقاوم سازی اماکن مسكونی و غیرمسكونی و اجرای طرح هادی 
در روستاها و غیره قابل تحسین است. وی اظهار داشت: خدمت به 
مردم دارای اجر و ثواب اخروی است از اين رو بايد همه مسئولین 
دست به دست هم دهند و در توسعه استان بويژه روستاها و مناطق 
کمتر توسعه يافته بكوشند. مديرکل بنیاد مسكن انقالب اسالمی 
استان اضافه کرد: فعالیت در روستاها به  عنوان شاخص  ترين رويكرد 

بنیاد مسكن انقالب اسالمی مورد توجه است و اگر روستاها خالی از 
سكنه شوند پشتوانه ملت از بین می  رود و خالی شدن روستاها برای 
مردم مسائل اقتصادی و امنیتی ايجاد می  کند. ايشان با اشاره به اينكه 
يكی از اقدامات بنیاد مسكن بايد اين باشد که به مردم شريف روستاها 
دلگرمی بدهد، تصريح کرد: اين دلگرمی می  تواند در فراهم کردن 
امكاناتی معیشتی مانند گاز، آب و تلفن و يا تعمیر منازل روستايی 
و جاده های روستايی باشد. مهندس باباپور با بیان اينكه فعالیت  های 
عمران روستايی يكی از مهم ترين و اصلی ترين اقدامات بنیاد مسكن 
انقالب اسالمی  در امور کالبدی و عمران و آبادی روستاهای استان 
است، خاطرنشان کرد: اين فعالیت ها با هدف ايجاد زمینه توسعه 
و عمران روستاها و تامین عادالنه امكانات و هدايت فیزيكی برای 
بهبود شرايط زيست محیطی نقاط روستايی در سراسر روستاهای 
استان به انجام می  رسد. شايان ذکراست بنیاد مسكن انقالب اسالمی 

آذربايجان شرقی تاکنون توانسته است با تالش های بی نظیر همكاران 
تمامی روستاهای باالی 20 خانوار استان که حدود 1950 روستا 
است تهیه و مطالعه طرح هادی آنرا به اتمام رسانده و در ۷00 روستا 

اجرای طرح هادی را انجام داده است.

و  راه  مديرکل  امروز-  فرصت  خبرنگار   - اراک 
شهرسازی استان مرکزی گفت: پنج پروژه شاخص در 
حوزه راه سازی به ارزش 4۷ هزار و ۳00 میلیون ريال در 
سفر هیئت دولت به استان مرکزی افتتاح می شود. مجید 
نصراهلل نژاد ظهر امروز در بازديد معاون تلفیق بودجه، 
حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی در سفر 
يک  روزه به استان مرکزی و بازديد از پروژه های ساخت و 
توسعه راه های شهرستان های دلیجان، محالت و خمین 
اظهار کرد: با توجه به مشكالت و موانع موجود در کشور 
و کمبود منابع اعتباری در استان حجم پروژه های آماده 
افتتاح در حوزه راه در دلیجان، محالت و خمین بسیار 
قابل توجه است. وی با اشاره به میزان اعتبارات مورد 

استفاده در اين پروژه ها افزود: به منظور اجرای پروژه های 
راه سازی در شهرستان های دلیجان، محالت و خمین 
۷00 هزار میلیون ريال هزينه شده است. مديرکل راه 
پروژه  پنج  کرد:  تصريح  مرکزی  استان  شهرسازی  و 
و  اصلی  راه های  توسعه  و  ساخت  حوزه  در  شاخص 
فرعی با مجموع طول 2۷.5 کیلومتر به ارزش 4۷ هزار 
و ۳00 میلیون ريال آماده افتتاح در سفر هیئت دولت به 
استان مرکزی است. نصراهلل نژاد خاطرنشان کرد: با توجه 
مواصالتی شهرستان های  محورهای  بودن  شريانی  به 
دلیجان، محالت و خمین خوشبختانه وضعیت راه های 
اصلی و فرعی اين شهرستان ها ارتقا داشته که تعدادی 
از اين پروژه ها در سفر رئیس جمهور به استان مرکزی 

اقدامات  به  اشاره  با  بهره برداری خواهد رسید. وی  به 
انجام شده در زمینه رفع مشكالت محورهای مواصالتی 
استان خاطرنشان کرد: در زمینه رفع مشكالت مربوط 
به محورهای مواصالتی سلفچگان، دلیجان و اصفهان 
۷0 کیلومتر از اين محور شريانی با 150 هزار میلیون 
ريال اعتبار بهسازی شده است. مديرکل راه و شهرسازی 
استان مرکزی با اشاره به ديگر اقدامات انجام شده در 
حوزه راه های استان مرکزی و پروژه های آماده افتتاح 
بزرگراه  اول و دوم  اين حوزه گفت: تكمیل قطعه   در 
اراك- خمین با 158 هزار میلیون ريال اعتبار به طول 
مجموع 11 کیلومتر است که تا يک ماه آينده اين بزرگراه 
61 کیلومتری به طور کامل افتتاح خواهد شد، همچنین 

افتتاح 5 کیلومتر از محور خمین قورچی باشی به عرض 
12.6 با اعتبار ۳5 هزار میلیون ريال در دستور کار قرار 
دارد. نصراهلل نژاد بیان کرد: در شهرستان های محالت و 
دلیجان دو پروژه شاخص احداث باند دوم محور موسوم 
به زيرآبی به طول پنج کیلومتر با اعتبار 60 هزار میلیون 
ريال و احداث 6.5 کیلومتر از بزرگراه محالت- خمین با 
اعتبار ۷0 هزار میلیون آماده بهره برداری است. بازديد 
نراق که  اصلی دلیجان-  راه  پیشرفت ساخت  روند  از 
به  آينده  مالی  سال  پايان  تا  اعتبار  تامین  در صورت 
بهره برداری می رسد از ديگر برنامه های سفر يک روزه 
معاون تلفیق بودجه، حقوقی و امور مجلس وزارت راه 

و شهرسازی به اين استان بوده است.

رشت- مهناز نوبری- مهندس جمشید ظهیري مديرعامل شرکت 
گاز استان گیالن گفت: با پايان يافتن هفته دولت امسال، شهرستان 
صومعه سرا نیز به جمع شهرستانهاي سبز استان پیوسته است. 
مديرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به اين مهم افزود: براي 
دست يابي به اين هدف بزرگ در صومعه سرا بیش از يک هزار و 
600 کیلومتر شبكه گذاري صورت پذيرفته و تعداد ۳4 هزار انشعاب 

نصب شده است. مهندس ظهیري اظهار داشت: هم اکنون تمام ۳ 
شهر و 148 روستاي اين شهرستان با بیش از 40 هزار خانوار از 
نعمت گاز برخوردارند و درصد بهره مندي گاز بخش روستايي در 
صومعه سرا از 9۳.9 درصد تا قبل از هفته دولت به 100 درصد 
در حال حاضر رسیده است و امكان بهره مندي از گاز براي تمامي 
خانوارهاي روستايي فراهم شده است. مديرعامل شرکت گاز استان 

گیالن در پايان اعالم داشت: تاکنون گازرساني به شهرستان هاي 
انزلي، آستانه اشرفیه، رشت، الهیجان و صومعه سرا به اتمام رسیده 
و اين شهرستانها بعنوان شهرستان سبز بلحاظ گازرساني معرفي 
شده اند و امید است تا دهه فجر امسال با افزايش درصد بهره مندي 
گاز در بخش روستايي به 95 درصد، شاهد سبز شدن تمام استان 

بلحاظ پوشش گازرساني باشیم.

گزارش خبر ورزشی از پخش فرآورده های نفتی هرمزگان

مدیرکل بنیادمسكن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی: 

خدمات بنیاد مسکن انقالب اسالمی در توسعه روستاهای استان منشا خیر بوده است 

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی خبر داد

افتتاح 5 پروژه راه سازی در سفر هیأت دولت به استان مركزی

پوشش گازرساني در صومعه سرا كامل شد

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- شهردار اهواز، هوشنگ شیرمردی 
و جمشید سلحشور رئیس و عضو شورای اسالمی شهر اهواز از پروژه 
پل زيرگذر شريعتی بازديد کردند. در اين بازديد سیدخلف موسوی 
با اشاره به آخرين وضعیت زيرگذر شريعتی گفت: عملیات زير سازی 
پروژه تا خیابان کرمی خراط به اتمام رسیده و عملیات جدول گذاری 
نیز تا دو روز آينده به اتمام می رسد. عملیات حفاری، احداث چاه 
آبهای  آوری و هدايت  و نصب پمپ های مكنده آب جهت جمع 
سطحی و زيرزمینی نیز در حال انجام است. وی در ادامه با ارائه 
گزارشی از مهمترين اقدامات انجام شده در پروژه زيرگذر شريعتی 
گفت: جهت اجرای سايت شماره 2 اين پروژه در رمپ شرقی، بیش 
 2000 و  دوم  زيرعرشه  خاکبرداری  عملیات  1200مترمكعب  از 

مترمكعب سرباره ريزی کف پروژه اجرا شد و پس از آرماتوربندی 
به حجم 6۷ تن میلگرد، عملیات بتن ريزی نیز به میزان 1050 

مترمكعب صورت گرفت. شهردار اهواز افزود: با شروع عملیات احداث 
باند کندرو در امتداد مسیر زيرگذر ضلع جنوبی، 1500 مترمكعب 
خاکبرداری صورت گرفت و پس از آن نیز عملیات سرباره ريزی به 
میزان 1000 مترمكعب و بیس ريزی به حجم 400 مترمكعب اجرا 
شد. وی همچنین از اجرای عملیات جدول گذاری به میزان 2000 
مترطول، کفپوش و پیاده روسازی به میزان 500 مترمربع و کفپوش 
آيلند وسط نیز به متراژ ۷00 مترمربع خبر داد و تصريح کرد: عملیات 
فوق الذکر ظرف مدت 50 روز انجام شده است. سیدخلف موسوی در 
پايان اين بازديد از تالشهای شبانه روزی پرسنل و اکیپهای مستقر 
در پروژه تشكر و ابراز امیدواری کرد: پل زيرگذر شريعتی بزودی به 

بهره برداری می رسد.

شهردار اهواز:

زيرگذر شريعتی به زودی به بهره برداری می رسد
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