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آذربایجان  اس��تان  فت��ا  پلی��س  رئی��س 
ش��رقی در جمع دانش��جویان دانش��کده 
فن��ی و حرف��ه ای الزه��را )س( تبری��ز 
گف��ت: کارب��ران ب��ه دلی��ل ناآگاهی و 
ناآش��نایی از فض��ای مج��ازی ن��ه تن ها 

نمی توانن��د م��وارد امنیتی و حفاظتی کار در ای��ن فضا را رعایت 
کنن��د بلکه در بعض��ی از مواقع در دام مجرمان س��ایبری گرفتار 
می ش��وند.به گ��زارش خبرنگار ما در تبریز، س��رهنگ محس��ن 
محمودی با حضور در جمع دانش��جویان دانش��کده فنی و حرفه 
ای الزه��را )س( تبریز، اظ هار داش��ت: فض��ای مجازی و صفحات 
اینترنتی و دوس��تان مجازی به وس��یله ای جهت تغییر شخصیت 
و ایدئول��وژی کاربران مبدل ش��ده و در صورت نداش��تن آگاهی 
کاف��ی از نحوه اس��تفاده از دنیای بیکران س��ایبری، ضمن اینکه 
دلبس��تگی ش��دید به فضای مجازی خواهیم داشت بلکه به نوعی 
دچار آس��یب و مش��کل روانی به نام اعتی��اد اینترنتی گردیده و 
تبع��ات منف��ی و خ��وار نمودن ف��رد را به همراه خواهد داش��ت.

این مقام انتظامی افزود: این فضا محیطی اس��ت که انعکاس کلیه 
موارد فضای حقیقی با ش��دت تمام در آن نمود داشته و از...

رئیس کل دادگس��تری آذربایجان شرقی 
گفت: اخالق پیامبر بزرگترین ابزار برای 
تحق��ق اه��داف متعالی بود.ب��ه گزارش 
خبرن��گار م��ا در تبری��ز، جش��ن میالد 

رس��ول اک��رم )ص( و ام��ام جعفر صادق 
)ع( ب��ا حضور قضات، کارکنان و اعضای ش��ورا  های حل اختالف 
دادگستری تبریز در محل س��الن اجتماعات شهید قدوسی )ره( 
دادگستری تبریز برگزار شد.در این مراسم رئیس کل دادگستری 
اس��تان ضمن تبریک میالد باس��عادت نبی مکرم اس��الم )ص( و 
ام��ام ص��ادق )ع( هدف از میالد و بعثت و ظهور حضرت رس��ول 
اک��رم )ص( را احی��ای ارزش های الهی در جامع��ه عنوان کرد و 
اظ هار داش��ت: به روایت تاریخ، قبل از حضور نبی مکرم اس��الم 
)ص(، ج��ز ظلم��ت و نکبت و کفر و بی هویتی بش��ر و حاکمیت 
ض��د ارزش  ها چیزی نب��ود کمااینکه پیامبر اک��رم )ص( فرمود: 
»ان��ی بعثت التمم مکارم االخالق« لذا اخ��الق پیامبر بزرگترین 
اب��زار برای تحقق اه��داف متعالی بود؛ ق��رآن، پیامبر را با »خلق 

عظی��م« معرفی م��ی کند.حجت االس��الم والمس��لمین...

اخالق پیامبر )ص( بزرگترین ابزار 
تحقق اهداف متعالی بود

 نا آگاهی یکی از عوامل گرفتار شدن 
در دام مجرمان سایبری

از سوی رئیس قوه قضاییه؛ 

دستورالعمل فوریت های قضایی 
و نحوه عملکرد واحد کشیک ابالغ شد
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ــنگين جمعيت كيفرى بر دوش دولت و برخى پيامدهاى  هزينه هاى س
ــان جرائم  ــى و اجتماعى حضور مرتكب ــردى، خانوادگ ــران ناپذير ف جب
ــت ها و روش هاى حبس زدايى را مورد  ــد در زندان، اجراى سياس غيرعم
ــئوالن قضايى و دولتى قرار داده است؛ سياست هايى كه به باور  توجه مس
ــدن آن مى تواند زمينه ساز كاهش جرائم شود و  ــان، اجرايى ش كارشناس
پيامدهايى چون امنيت و آرامش كانون خانواده زندانيان را به بار آورد. 

ــنامه «ساماندهى  ــال بخش ــهريورماه امس  رئيس قوه قضاييه اواخر ش
ــرد تا با اِعمال  ــرى زندانها» را صادر ك ــان و كاهش جمعيت كيف زنداني
مجازات هاى جايگزين، عالوه بر كاهش جمعيت زندانيان جرائم غيرعمد، 
ــاعه جرم به ساير افراد كاسته و شان كانون خانواده هم حفظ شود.  از اش
ــتورالعمل، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى از ديدگاه  به دنبال اين دس
ــاماندهى و كاهش تراكم جمعيت كيفرى  ــس قوه قضاييه در زمينه س رئي

زندانها استقبال كردند. 
ــن نوروزى» سخنگوى كميسيون  ــالم «حس در اين پيوند، حجت االس
ــتم  ــهروند» كه بيس قضايى و حقوقى مجلس در گفت وگو با روزنامه «ش
ــر شد، با اشاره به نگاه اسالمى به جرائم غيرعمد و الگوهاى  آذرماه منتش
مجازاتى آن گفت: وقتى نظامى، نظام اخالقى تعريف مى شود بايد عناوين 
ــود.  مجرمانه و به تبع آن مجازات حبس و از اين قبيل مجازات ها كم ش
افراد زيادى به دليل جرائم بسيار كوچك در زندانها به سر مى برند، به طور 
مثال براى فردى كه در تصادفى محكوم به قتل شده نبايد مجازات حبس 
ــود، به اين دليل كه حضور اين افراد در جامعه و ادامه كار آنها  اعمال ش
ــت خانواده را تامين  ــده براى ديه و هم معيش هم مى تواند مبلغ تعيين ش
ــا جلوگيرى كند. لذا  ــدن خانواده ه ــاد كشيده ش كند و از به خالف و فس
كميسيون حقوقى و قضايى به عنوان قانونگذاران مجلس از طرح مجازات 

جايگزين حبس استقبال مى كند. 
ــت آن گروه پژوهش و  ــئله حبس زدايى از جرائم غيرعمد و اهمي مس
تحليل خبرى ايرنا را برآن داشت تا در اين زمينه با «على شاه صاحبى» 
ــن موسوى چلك» رئيس  ــنگ پوربابايى» حقوقدان و «سيدحس و «هوش

انجمن مددكاران اجتماعى ايران گفت وگو كند. 

 تفويض اختيارهاى تازه به قاضيان 
براى كاهش شمار زندانيان غيرعمد 

آمارهاى تازه منتشر شده ستاد ديه كشور، حكايت از افزايش زندانيان 
جرائم غيرعمد دارد؛ افرادى كه به دليل نداشتن توانايى پرداخت ِدين در 
ــى از تصادف  جرائم غيرعمد مانند ايراد صدمه بدنى يا قتل غيرعمد ناش
ــى نظير مهريه و نفقه و  ــى، حوادث كارگاهى، محكوميت هاى مال رانندگ
ــر مى برند. در  ــاى بالمحل غير كالهبردارى در زندانها روزگار به س چك ه
اين ميان ناكافى و نامناسب بودن فضاى زندانها و افزايش پرونده هاى اين 
نوع جرائم، ضرورت اجرايى شدن بخشنامه كاهش مجازات هاى كيفرى و 

حبس زدايى را پررنگ مى سازد. 
ــض اختيارات به قاضى  ــرايط تفوي ــنامه و ش پوربابايى درباره اين بخش
ــت: براساس اصل تساوى  ــرايط محكوميت بيان داش در جهت كاهش ش
ــخصيت حقيقى  ــى كه مطابق آن هيچ ش ــگاه قانون اساس افراد در پيش
ــيت ارجحيتى بر ديگرى ندارد، بايد با  ــغل، مناصب، جنس با توجه به ش
ــن، تدوين هر مصوبه  ــود. همچني ــاوى برخورد ش همه افراد به طور مس
ــرع تلقى  ــوراى نگهبان خالف ش و بندى خالف اين ماده قانونى از نظر ش

مى شود. با اين حال، در قانون مجازات اسالمى يا قوانين كيفرى، با توجه 
ــابقه كيفرى متهم يا  ــت اجتماعى و تعدد و س ــرايط خاص، وضعي به ش
متهمه، مى توان به قاضى اختياراتى را تفويض كرد كه با توجه به شرايط 
ــرى و از مجازات هاى  ــان از حبس آنان جلوگي ــان به خصوص زن محكوم
ــت انجام  ــتفاده كند. به عنوان مثال براى جرمى كه بار نخس جايگزين اس

مى شود قرار مجازات را تعليق كند. 
ــدن قانون  ــم و اجرايى ش ــورد اهميت تنظي ــم در م ــاه صاحبى ه ش
ــى از تورم  ــور با بحران ناش ــفانه كش حبس زدايى گفت: از آنجا كه متاس
ــت،  ــده اس جمعيت كيفرى و افزايش بيش از حد آمار زندانيان مواجه ش
زندانهاى فعلى نه به نفع زندانى، نه خانواده زندانى ونه به مصلحت كشور 
ــين، شرايط مجازات هاى  ــت، ضمن اينكه در هيچ يك از مقررات پيش اس
جايگزين پيش بينى نشده بود. از اين رو اجراى سياست هاى كلى قضايى 
ــى را كه در قالب  ــرى در زمينه حبس زداي ــر مقام معظم رهب ــورد نظ م
ــاماندهى و كاهش جمعيت كيفرى زندانها تنظيم و به  ــتورالعمل س دس

تصويب رسيده است بايد به فال نيك گرفت. 
ــنامه،  ــده گفت: اين بخش ــنامه يادش ــوى چلك هم درباره بخش موس
ــتم  ــت خودباورى قضات را باال مى برد و اين در گروى همت سيس ظرفي

قضايى است تا اين تفكر حبس زدايى را در بدنه خود نهادينه كند. 

مجازات هاى جايگزين حبس و تاثير آن بر كاهش جرم 
ــد پيش بينى هايى در خصوص تعليق،  ــالمى جدي در قانون مجازات اس
ــت كه به  ــده اس ــروط بيان ش تعويق، تخفيف مجازات و آزادى هاى مش
ــرم دارد اما به ِصرف اتكاء  ــزايى در كاهش ج ــان، تاثير بس باور كارشناس
ــت؛ موضوعى كه  ــور كاس ــد جمعيت كيفرى كش ــه آن نمى توان از رش ب
ــى قوانين،  ــرى و اصالح بعض ــه آن گفت: بازنگ ــاره ب ــاه صاحبى با اش ش
ــراى مجازات و آزادى هاى  ــام نيمه آزادى (تعويق و تعليق اج اجراى نظ
ــتفاده از جزاى نقدى و  ــروط)، قرار دادن مجازات هاى جايگزين و اس مش
ــاى اجتماعى به جاى حبس نقش مهمى در كاهش جمعيت  محروميت ه
ــت كه اجراى چنين قوانين  ــايان ذكر اس كيفرى و حبس زدايى دارد. ش
ــراه با برخوردهاى درون  ــتورالعمل هايى بايد با نظارت جدى و هم و دس
ــد و ضمنا همواره براى قضات  ــبت به تخلفات انتظامى باش ــازمانى نس س
ــان از نزديك  ــد تا خودش ــته باش برنامه هاى بازديد از زندانها وجود داش
شاهد وضعيت زندانها باشند و با خانواده زندانيان و وضعيت نابسامان اين 

خانواده ها آشنا و از مشكالت آنها آگاه شوند. 
اين حقوقدان افزود: يكى از اقدام هاى اساسى و اصولى ديگر جهت كاهش 
ــار زندانيان، برنامه ريزى هاى  ــرم و در نهايت كاهش تعداد مجرمان و آم ج
فرهنگى، آموزشى، اقتصادى و اجتماعى و آموزش و پرورش قوى و كارآمدى 

ــت كه به آموزش مـفاهيم ديـنى و اخالقى آحاد جامعه توجه بيشترى  اس
ــائل اقتصادى جامعه در سطح كالن و  ــته باشد. همچنين توجه به مس داش
وضعيت معيشتى و اشتغال شهروندان هم نقش بسزايى در كاهش جمعيت 
كيفرى خواهد داشت، چرا كه اين موضوع يكى از مهم ترين جنبه هاى زندگى 
افراد در اجتماع را شكل داده و بى توجهى به آن، مسائل و معضالت بسيارى 
را به وجود آورده و سبب افزايش جرم و ناهنجارى هاى اقتصادى و اجتماعى 

و در نتيجه افزايش آمار و جمعيت كيفرى مى شود. 
ــر شده از  ــش كه با توجه به آمار تازه منتش ــخ به اين پرس وى در پاس
10 هزار و 400 زندانى جرائم غيرعمد، اجرايى شدن بخشنامه تا چه حد 
ــمار زندانيان و جرائم مى شود؟ گفت: به طبع، با توجه  موجب كاهش ش
ــت و محكومان  به اينكه بخش اعظم زندانيان فعلى را متهماِن در بازداش
ــش مى دهند، با تسريع و اجراى  به حبس در جرائم غيرعمد و غيره پوش
ــمگير و  ــاهد كاهش چش صحيح قوانين و اين مصوبات به نظر مى توان ش

قابل توجه آمار زندانيان با سير نزولى حدود 20 درصد بود. 
ــازمانى را يكى از  ــت هاى مديريتى و س ــت از پس ــى محرومي پورباباي
ــازات و حبس عنوان كرد كه در  ــاى اجتماعى جايگزين مج محروميت ه
كنار مجازات هايى از اين دست مى تواند دست قاضى را براى حبس زدايى 
ــد و  ــته باش باز بگذارد. اين مجازات جايگزين بايد جنبه تنبيه كننده داش

آزاردهنده نباشد. 
ــرايط مجازات هاى جايگزين اظهار كرد: كاربرد اين  وى درباره ديگر ش
ــابقه و تعدد جرم در ارتباط است و مجرم نبايد تصور نكند  مجازات، با س
ــرايط  ــازات رهايى خواهد يافت. تمام ش ــود از مج هر جرمى مرتكب ش
ــرد دارد و جرائمى مانند قتل به  ــده تنها براى جرائم غيرعمد كارب يادش
ــى دارد، قاضى نمى تواند ورود كند اما در جرائم  ــل اينكه حد خصوص دلي
ــته باشد مى تواند از مجازات  ــرط اينكه شاكى خصوصى نداش ديگر به ش

جايگزين استفاده كند. 

افزايش كارآيى مجازات هاى جايگزين با استفاده از ظرفيت 
مددكاران اجتماعى 

موسوى چلك درباره مزيت هاى مجازات هاى جايگزين اظهاركرد: اجرايى 
ــه هزينه ها را كاهش مى دهند،  ــدن مجازات هاى جايگزين، عالوه بر اينك ش
ارتباط فرد خاطى با خانواده قطع نمى شود. بودن در كنار خانواده خود يك 
ــت كه مى تواند  ــاير اعضاى خانواده اس ــر حمايتى براى فرد خاطى و س چت
ــب زندانى از فرد خاطى  ــاير جرائم بكاهد، ضمن اينكه برچس ــكاب س از ارت
ــش از مجازات هايى كه  ــب بي ــود. اين برچس ــته مى ش و خانواده وى برداش
ــود، آثار منفى بر خانواده وى مى گذارد. به همين  فردخاطى متحمل مى ش

خاطر مجازات هاى جايگزين تدبير هوشمندانه اى براى حبس زدايى است. 
ــددكاران اجتماعى ايران، بازپرورى و بازتوانى  ــه بيان رئيس انجمن م ب
ــيار نتيجه بخش تر از  ــرى از ظرفيت هاى جامعه، بس ــان با بهره گي مجرم
ــدارد بلكه آموزش  ــت كه اغلب جنبه تنبيه ن ــاى بلند زندانى اس ديواره
ــرم در آن موج مى زند. ضمن اينكه با حبس زدايى، مى توان از ظرفيت  ج
ــتعداد افراد خاطى براى خدمات و توسعه كشور استفاده كرد. بهينه  و اس
ــتفاده از ظرفيت مددكاران اجتماعى  ــدن اين دستورالعمل به اس اجرا ش
ــاى جايگزين،  ــل، در كنار اعمال مجازات ه ــتگى دارد. به همين دلي بس
ــى را در نظام قضايى  ــد واحدهاى مددكارى اجتماع ــتم قضايى باي سيس

كشور توسعه و اختيار دهد. 

ــتورالعمل «فوريت هاى  ــنامه  اى، دس رئيس قوه قضاييه با صدور بخش
قضايى و نحوه عملكرد واحد كشيك» را ابالغ كرد. 

ــنامه آيت اهللا  ــط عمومى قوه قضاييه، متن كامل بخش ــه گزارش رواب ب
صادق آملى الريجانى رئيس قوه قضاييه به شرح زير است: 

در اجراى تكاليف مقرر در قانون آيين دادرسى كيفرى، مصوب 1392 
و اصالحات الحاقات بعدى از جمله مواد 47، 69، 95، 186 و  226، مبنى 
ــفاهى مراجعان در تمامى اوقات  ــكايات كتبى و ش بر ضرورت پذيرش ش
ــتورالعمل فوريت هاى  ــام اقدامات فورى در پرونده  هاى قضايى، دس و انج

قضايى و نحوه عملكرد واحدهاى كشيك به شرح زير ابالغ مى شود: 

الف) ساختار و تشكيالت: 
ــكايات  ماده 1 - به منظورانجام وظايف قضايى و پذيرش و پيگيرى ش
ــاعات  ــترى در س ــرورى مراجعان و گزارش ضابطان دادگس ــورى و ض ف
ــيك قضايى به  ــام تعطيل، در هر حوزه قضايى، واحد كش ــر ادارى و اي غي

ترتيب زير تشكيل مى شود: 
ــتان و يك  ــراى هر حوزه قضايى شهرس 1- حداقل يك واحد در دادس
واحد در دادسراى نواحى كالنشهرها به پيشنهاد دادستان حوزه مربوط و 

تاييد رئيس كل دادگسترى استان. 
2- حداقل يك واحد كشيك از دادگاه كيفرى 2 در هر شهرستان و در 
صورت لزوم دادگاه كيفرى يك، به پيشنهاد رئيس دادگسترى شهرستان 
و تاييد رئيس كل دادگسترى استان براى رسيدگى به جرائمى كه مطابق 
قانون به طور مستقيم در دادگاه رسيدگى مى شود. همچنين، در صورت 
ــخيص رئيس كل دادگسترى استان به تعداد الزم در كالن  لزوم و به تش

شهرها واحد كشيك در مجتمع هاى قضايى تشكيل مى شود. 
ــيدگى به  ــالوه بر رس ــيك دادگاه كيفرى 2 ع ــى كش ــره - قاض تبص
ــيدگى به پرونده هاى فوريت هاى قضايى  پرونده هاى جزايى، مجاز به رس
ــراى محكوميت هاى مالى،  ــور حقوقى نظير ماده 3 قانون نحوه اج در ام

مصوب 1393 مجلس شوراى اسالمى نيز است. 
ــيك در دادگاه هاى عمومى بخش به پيشنهاد رئيس  3- يك واحد كش

دادگاه و تاييد رئيس كل دادگسترى استان. 
ماده 2 - هر واحد كشيك از يك نفر قاضى، يك نفر از كاركنان ادارى 
ــتيبانى  ــد و يك نفر از كاركنان پش ــوابق و تجربه كافى باش كه داراى س

تشكيل خواهد شد. 
ماده 3 - اعضاى واحد كشيك از ميان قضات و كاركنان ادارى داوطلب 
دادسراها و دادگاه ها انتخاب مى شوند و در صورت نبود داوطلب به صورت 
نوبتى تعيين خواهد شد، جابجايى اعضاى كشيك حسب مورد با موافقت 
دادستان يا رئيس حوزه قضايى مربوط مجاز است و مراتب عنداللزوم بايد 

به مراجع مربوط مانند ضابطان اعالم شود. 
ــرورت و با  ــيك در صورت ض ــات زن براى كش ــن قض ــره - تعيي تبص

تشخيص دادستان بالمانع است. 

 ب) برنامه كشيك 
ماده 4 - برنامه كشيك حوزه هاى قضايى مشتمل بر تعداد اعضا، تعيين 
زمان شروع وخاتمه و نحوه انجام كشيك، با رعايت مفاد اين دستورالعمل 
ــاغل، كثرت  ــداد پرونده، تعداد قضات و كاركنان ش ــا لحاظ نوع و تع و ب
مراجعان و شرايط جغرافيايى و اجتماعى، به صورت سه ماهه در هر حوزه 
ــب مورد به پيشنهاد دادستان يا رئيس حوزه قضايى و تاييد  قضايى حس
ــتان صورت مى  پذيرد. زمان كشيك همه روزه  رئيس كل دادگسترى اس
ــت. نحوه و زمان استقرار واحد كشيك حسب مورد  بعد از وقت ادارى اس

به تشخيص رئيس كل دادگسترى و دادستان مربوط خواهد بود. 

ــب» ايجاد  ــيك ش ــه بنا به ضرورت، «كش ــواردى ك ــره 1 - در م تبص
مى شود، زمان آن حداكثر چهار ساعت خواهد بود. 

ــخيص رئيس قوه  ــتان ها به تش ــتان هاى مراكز اس ــره 2 - دادس تبص
ــره 1، مى توانند همه روزه از  ــده در تبص ــيك يادش قضاييه، عالوه بر كش
ساعت 24 تا 5 بامداد يكى از معاونان يا يكى از قضات باتجربه دادسرا را 
به عنوان كشيك فوق العاده معرفى كنند. حق الزحمه كشيك يادشده دو 

برابر روز محاسبه خواهد شد. 
ماده 5 - فهرست قضات كشيك و برنامه زمانى و اصالحات آن حسب 
ــه قضات و كارمندان  ــتان يا رئيس حوزه قضايى ب ــتور دادس مورد با دس

كشيك ابالغ مى شود. 
ــيك در ابتداى هر ماه به اطالع ضابطان  ماده 6ـ برنامه زمان بندى كش
مى رسد و تاكيد مى شود كه ضابطان از ارجاع پرونده هاى عادى در زمان 
كشيك خوددارى كنند و صرفا موارد واجد فوريت به واحد كشيك ارسال 

شود. 
تبصره - موارد فورى، پرونده هايى است كه اتخاذ تصميم سريع درباره 
آنها ضرورت داشته باشد از قبيل انجام اقدامات الزم در صورت وقوع قتل 
ــكوك و تعيين تكليف متهمان و محكومان تحت نظر و جلب  يا فوت مش

شده و متهمان پرونده هاى منتهى به فوت مجنى عليه. 

ــاس برنامه زمانى، حداقل سه  ــيك مكلفند براس ماده 7 - قضات كش
ــته و خارج از اين زمان تا نوبت  ــيك حضور داش ــاعت در محل كش س
ــترس  ــت ادارى، در حوزه قضايى مربوط در دس ــيك يا وق بعدى كش
ــى تعيين تكليف  ــبت به فوريت هاى قضاي ــند و به نحو مقتضى نس باش

كنند. 
ــيك ضرورت نداشته  ماده 8 - در حوزه هاى قضايى كه ايجاد واحد كش
ــتان مربوطه مكلف است شخصا يا با  ــد، رئيس حوزه قضايى يا دادس باش
ــترس» نسبت به انجام  ــيك در دس تعيين يكى از قضات، به عنوان «كش

فوريت هاى قضايى به نحو مقتضى اقدام كند. 

پ) ميزان و نحوه پرداخت حق كشيك 
ماده 9 - ميزان پرداخت حق كشيك، به هريك از اعضا (قاضى، كارمند 
ــن آيين نامه، بر  ــاعات كار مقرر در اي ــتيبانى) با توجه به س ادارى و پش

مبناى ضوابط اضافه كار است. 
ــيك شب يك و نيم  ــيك در روزهاى تعطيل و كش ماده 10 - حق كش
ــاى قضايى كه  ــش از دو روز در حوزه ه ــالت متوالى بي ــر و در تعطي براب
ــاير حوزه ها، دو برابر  ــت و بيش از يك روز در س ــنبه ها تعطيل اس پنجش
ــت و براى قضات كشيك در دسترس دادسرا يا دادگاه  روزهاى عادى اس

ــتورالعمل از قبيل نوع و  ــده در ماده 3 دس ــش با لحاظ عوامل يادش بخ
ــيك موضوع ماده 9  ــتم تا يك چهارم حق كش تعداد پرونده، از يك هش
ــترى پرداخت مى شود. در  ــتور العمل، به تشخيص رئيس كل دادگس دس
ــيك مستلزم  ــيدگى به پرونده در وقت كش مورد اخير در صورتى كه رس
ــيك به تشخيص  ــد، معادل حق كش ــيك باش حضور قاضى در محل كش

رئيس حوزه قضايى پرداخت خواهد شد. 
تبصره - در خصوص كشيك ويژه قتل در صورتى كه مبادرت به معاينه 
ــيك ويژه با تصويب معاونت راهبردى قوه قضاييه  ــد كنند، حق كش جس

پرداخت مى شود. 
ماده 11 - در حوزه  هاى قضايى كه بيش از يك واحد كشيك فعاليت 
مى كند، حق الزحمه اعضاى هر واحد جداگانه محاسبه و پرداخت مى شود. 
ــيك  ــوه قضاييه هر 3 ماه، اعتبار كش ــت راهبردى ق ــاده 12 - معاون م
ــاتى كه با  ــاس آمار عملكرد و گزارش ــتان ها را براس ــترى كل اس دادگس
ــاعات كشيك ارسال مى شود،  ــخصات اعضاى هر واحد و قيد س ذكر مش

محاسبه، تخصيص و ابالغ خواهد كرد. 
ــترى مكلفند گزارش پرداخت هاى مالى  ــاى كل دادگس تبصره - رؤس
ــم و به آن  ــالى از معاونت راهبردى تنظي ــاس فرم ارس ــيك را براس كش

معاونت ارسال كنند. 

ت) ساير مقررات 
ماده 13 - قضات موظفند پرونده هاى ارجاعى را در وقت ادارى تعيين 

تكليف كنند و از محول كردن آن به وقت كشيك خوددارى كنند. 
ــهيل در انجام امور افراد جلب  ماده 14 - قضات موظفند به منظور تس
ــخصات متهم  ــيك، تمامى اطالعات الزم از قبيل مش ــده در وقت كش ش
ــارت وارده به  ــاكى، نوع اتهام، ميزان خس ــا محكوم، علت جلب، نام ش ي
ــاكى خصوصى و ميزان محكوميت مالى را در برگ جلب درج نمايند.  ش
ــت اجتماعى متهم يا  ــخيص مرجع قضايى،  حيثي ــى كه به تش در جرائم

محكوم، عفت يا امنيت عمومى اقتضاء كند،  علت جلب ذكر نمى شود. 
ــت امكان  تبصره - مركز آمار و فناورى اطالعات قوه قضاييه مكلف اس
ــده را در مرحله  ــه متهمان و محكومان جلب ش ــات مربوط ب درج اطالع
ــت پرونده قضايى  ــامانه مديري ــات مقدماتى و اجراى حكم، در س تحقيق

(سمپ) فراهم كند. 
ماده 15 - دادگسترى استان ها مكلف هستند نسبت به استقرار سامانه 
ــكارى مركز آمار و  ــيك به آن با هم ــى واحدهاى كش ــمپ و دسترس س

فناورى اطالعات اقدام كنند. 
ماده 16 - رؤساى كل دادگسترى ها مكلفند در پايان هر سال، خالصه 
ــيك استانى را به تفكيك هر يك از واحدهاى  آمار عملكرد واحدهاى كش
كشيك جهت بررسى و اقدام مقتضى به دادستان كل كشور ارسال كنند. 
ــتان هاى مراكز استان  ــترى ها و دادس ــاى كل دادگس ماده 17 - رؤس
ــخصا يا از طريق يكى از معاونان بر فعاليت واحدهاى كشيك  موظفند ش
ــه مبادى ذيربط  ــاهده تخلف مراتب را ب ــد و در صورت مش ــارت كنن نظ

گزارش كنند. 
ــتان ها موظفند  ــترى اس ــتيبانى دادگس ماده 18 - معاونان مالى و پش
امكانات الزم و مطلوب از قبيل مكان، تلفن، دورنگار و خودرو را در اوقات 

كشيك فراهم كنند. 
ماده 19 - دادستان كل كشور برحسن اجراى اين دستورالعمل نظارت 

دارد و گزارش ساالنه آن را به رئيس قوه قضاييه ارائه خواهد كرد. 
ــتورالعمل در 20 ماده و 8 تبصره در تاريخ چهارم  ــاده 20 - اين دس م
دى ماه 95 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيدو تمامى مقررات و ضوابط 

مغاير با آن ملغى است. 

در گفت وگو با كارشناسان بررسى شد 

جرائم غيرعمد و نياز به «حبس زدايى»

از سوى رئيس قوه قضاييه؛ 

دستورالعمل فوريت هاى قضايى و نحوه عملكرد واحد كشيك ابالغ شد
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مباحثى پيرامون قانون صدور چك
ــتم هاى حقوقى مورد  ــوق كه در اغلب سيس ــى از مهم ترين قواعد حق يك
قبول قانونگذاران قرار گرفته قاعده اى است كه اعالم مى دارد «جهل به قانون 
رافع مسئوليت نيست»، همچنين يكى از الزاماتى كه حقوق عموم جامعه بر 
ــت كه هيچ قاعده الزام آورى را قبل از اعالن و اطالع به  حاكمان دارند آن اس
عموم جامعه به عنوان مجازات به مورد اجرا نگذارند. اصطالحا در فقه و حقوق 
از اين قاعده به «قبح عقاب بال بيان» ياد مى شود و مفهوم آن بدان معنى است 
كه بايد قبل از بار كردن مجازات بر يك فرد او را از جرم بودن آن آگاه ساخت. 
در جمهورى اسالمى ايران قوانين مصوب مجلس يا مراجع قانونى ديگر پس 
ــر در روزنامه رسمى كشور الزم االجرا مى شوند و بدين  از 15 روز از زمان نش

منظور قرينه اى قانونى براطالع همگان تلقى مى شود. 
ــائل چك از آن جهت حائز اهميت است كه امروزه  ــنايى با مس ضرورت آش
ــود و به خاطر  ــادى و مالى از طريق چك انجام مى ش ــيارى از روابط اقتص بس
ــكالتى كه نقدينگى در گردش براى افراد جامعه فراهم مى آيد سعى وافر  مش
دولت ها براين قرار گرفته كه از چك ابزارى بسازند كه جايگزين پول و نقدينگى 
باشد و به آن چنان اعتبار و اهميتى بدهند كه افراد اجتماع به راحتى آن را در 
ــت كه نقش اقتصادى چك  روابط مالى خود به كار گيرند. حقيقت امر آن اس
بسيار سرنوشت ساز و خطير است. زيرا اين تاسيس حقوقى كاركردهاى خاصى 

را بر عهده گرفته است كه الزاما به تعدادى از آنها اشاره مى شود. 
1- وجود نقدينگى در دست بانك ها باعث رونق اقتصادى جامعه، جلوگيرى 
ــرمايه گذارى كالن بخش  ــرقت وجوه و نيز س از تورم، اطمينان در كاهش س

بانكى در بخش هاى صنعتى، كشاورزى، خدماتى مى شود. 
ــورها از طريق الزامى كردن برخى  ــكان كنترل مالياتى در برخى كش 2- ام
ــوان مثال به موجب قانون  ــا از طريق صدور چك وجود دارد. به عن پرداخت ه
اصالحى 1957 در فرانسه پرداخت هاى باالتر از 1000 فرانك تجار، به وسيله 
ــت و نيز پرداخت هاى بيش از 2500 فرانك از حسابى  صدور چك الزامى اس
به حساب ديگر و هزينه هاى دولتى بيش از 4000 فرانك بين بانك ها بايد از 
طريق چك باشد و همچنين برابر قانون سال 1966 صدور چك در معامالت 

حيوانات زنده الزامى شده است. 
ــت اگر قوانين چك به طور دقيق تنظيم نشود، فلسفه  ــلم اس 3- آنچه مس
وجودى اين قواعد كه جلوگيرى از گردش نقدينگى در بازار است ناديده گرفته 
ــود، مشكالت  ــود و نه تنها باعث بروز حس بى اعتمادى در جامعه مى ش مى ش
ــى از زندانى كردن صادر كننده و بروز فساد اقتصادى و  اجتماعى ديگرى ناش

اجتماعى را در پى خواهد داشت. 
4- عدم استفاده از چك باعث كثرت كار بانك ها، تعليق جريان روابط و عدم 
توازن عرضه و تقاضا در گردش پولى شده و افزايش هزينه هاى چاپ اسكناس، 

افزايش فقر و بيكارى را در پى خواهد داشت. 
لذا اين اهميت باعث شده تا تشريح قوانين مربوط به چك براى عموم جامعه 
عالوه بر آنكه سودمند باشد باعث رواج فرهنگ صحيح استفاده از چك شود. 
در اين صورت افرادى كه با چك سرو كار دارند بايد از قواعد قانونى و الزام آور 
ــى درخصوص چك آگاه بوده تا گرفتار درگيرى هاى قضايى و حقوقى  مملكت

چك نشوند. 
در قانون چك سال 72 چهار نوع چك نام برده شده است: 

ــده 4 – چك  ــده 3 – چك تضمين ش 1- چك عادى 2 – چك تاييد ش
مسافرتى

1- چك عادى: چكى است كه دارنده حساب جارى چك را بر عهده حساب 
خود صادر مى كند، گيرنده وجه چك ممكن است خود صادر كننده يا حامل 
ــخص  ــخص معين يا به حواله كرد آن ش چك بوده يا اينكه چك در وجه ش
ــده باشد. دارنده چك عادى، تضمين و پشتوآنهاى جز اعتبار شخص  صادر ش

صادركننده ندارد. 

ــت كه از طرف صاحب حساب جارى در  2- چك تاييد شـده: چكى اس
ــود و بانك تاييد مى كند كه در حساب جارى  بانك به عهده بانك صادر مى ش
صادر كننده به ميزان مندرج در چك محل (به صورت وجه نقد يا اعتبار قابل 
ــب مذكور، وجه را در  ــس) وجود دارد. بانك پس از تاييد مطل ــتفاده يا رك اس
ــاب صادر كننده مسدود مى كند و سپس آن را فقط به آورنده چك تاييد  حس

شده مى پردازد اين چك اعتبار بيشترى نسبت به عادى دارد. 
اين نوع چك در فرانسه و آمريكا رواج دارد.

 در اين كشورها چك به صورت كارت چك يا كارت تضمين چك وجود دارد. 
3- چك تضمين شده: 

چكى است كه بنا به تقاضاى مشترى توسط بانك صادر مى شود و پرداخت 
ــتريانى  ــود. بانك ها بنا به تقاضاى مش آن از طرف بانك تعهد و تضمين مى ش
ــند مبادرت به صدور چك تضمينى  ــاب جارى هم نباش كه حتى داراى حس

مى كنند. اين چك به نام چك رمزدار معروف است. 
4- چك مسافرتى: چكى است كه از طرف بانك صادر مى شود و وجه آن را 
ــط نمايندگان و كارگزاران آن قابل پرداخت  ــعب بانك يا توس در هر يك از ش

است. تمامى بانك ها امكان صدور چك تضمينى و مسافرتى را دارند. 
5- چك بسته: چك بسته همان چك عادى است كه دارنده يا صادركننده 
ــت كه فقط توسط بانك  ــد كه به معنى آن اس دو خط مورب روى آن مى كش
طرف حساب به بانك ديگرى كه دارنده در آن حساب دارد پرداخت مى شود. 
ــده است كه دو نوع  ــيون ژنو در مواد 37 و 38 تعريف ش اين چك در كنوانس

عام و خاص دارد. 
ــت كه هيچ گونه مطلبى ميان دوخط  6- چك بسـته عام: در صورتى اس

وجود نداشته باشد. 
7- چك بسته خاص: در صورتى است كه نام بانكدار مشخص بين دو خط 
موصوف قيد شده باشد. اين قبيل چك از لحاظ جلوگيرى از سرقت، جعل و 

سوء استفاده مفيد است. 
8- چك بانكى: چكى است كه از طرف بانك روى خود بانك صادر شده و 
پرداخت آن توسط بانك مزبور تضمين شده باشد. چنين چكى مانند اسكناس 
ــت و جعل آن نيز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمى تلقى مى شود  اس
ــكناس  ــر قوانين جزايى و حقوق كيفرى ايران اين چك در حكم اس و در اكث

آورده شده است. 
9- چك پستى: در اغلب كشورها توسط ادارات پست چكى صادر مى شود 
ــخصا بتوانند در كليه شعب  ــود كه ش ــتريان قرار داده مى ش و در اختيار مش
ــتفاده كنند، چك مزبور  ــراى دريافت و پرداخت از آن اس ــتخانه داخلى ب پس

ممكن است در وجه حامل يا به حواله كرد باشد. 
ــوال بانك ها در پرداخت هاى  10- چـك صندوقى: اين نوع چك كه معم
ــت كه بانك روى خود كشيده  ــتفاده مى كنند چكى اس نقدى خود از آن اس
ــيد صندوقدار يا يكى از مقامات بانك امضا مى شود و در همان بانك  و به رس

كارسازى مى شود. 
ــا مقاديرى از پول خود را به صورت  11- حواله هاى بانكى: معموال بانك ه
ــال بانك در موارد نياز چكى  ــار نزد بانك ديگرى نگاهدارى مى كنند، ح اعتب

تنظيم و روى بانك ديگر كه نزد او اعتبار دارد صادر مى كند. 
12- چك وعده دار: چكى است كه مثال در اول فروردين 1384 صادر لكن 
ــت چنين چكى درواقع يك حواله  ــت 84 اس تاريخ پرداخت آن اول ارديبهش
يكماهه است، بديهى است كه دارنده مى تواند از قبول آن خوددارى كند چون 

به مبلغ چك در روز صدور نياز دارد. 
13- چـك نقل به حسـاب يا چـك تهاتر يا چك رسـيده: معموال 
صادركننده چك، روى آن كلمه پرداخت در حساب را مى نويسد تا چك فقط 
از طريق نقل به حساب پرداخت شود. آنچه مسلم است رواج چنين چكى باعث 

صرفه جويى در استفاده از اسكناس مى شود و در اين امر در حساب صادركننده 
پول بلوكه مى شود، اين نوع چك از نظر امنيت بسيار عالى است. 

14- چك مشروط: چكى است كه در آن هر قيد و شرطى ذكر شده باشد 
و بانك ها مكلفند بدون توجه به شرط آن را پرداخت كنند. 

ــه صادركننده در متن آن  ــت ك 15- چـك تضمينى: عبارت از چكى اس
ــخص به خصوص صادر  قيد كند بابت تضمين معامله، پرداخت يا ضمانت ش

شده است. 
16- چك سـفيدامضا: چكى است كه صادركننده آن فقط امضاى مجاز 
ــت، در ذيل چك منقوش و از قيد هر  ــناخته شده اس خود را كه نزد بانك ش
ــا تاريخى را و هر نوع  ــوددارى و دارنده اختيار دارد هر مبلغ ي ــر ديگرى خ ام
دريافت كننده اى (به نام حامل) را در آن شخصا مرقوم كند، با توجه به مراتب 

فوق به مدت 10 سال طبق تصميم قانونگذار از سال 72 تا 82 برخى از چك ها 
از ديد قانونگذار ممنوع و صادركننده آن به دليل عدم رعايت ممنوعيت قانونى 
به مجازات مربوطه محكوم مى شدند و اما در حال حاضر پاره اى از انواع چك 
از جهت سهولت در پرداخت يا امنيت اجتماعى و بانكى توسط دولت ها رواج 

بيشترى دارند. 
با عنايت به عرف بانكدارى عالوه بر چهار مورد اول كه در مقررات اصالحى 
قانون صدور چك در سال 1372 قيد شده صدور چك به روش هاى فوق نيز 
منع قانونى نداشته و در حال حاضر نيز مورد استفاده قرار مى گيرد. على االصول 
بانك ها وظيفه دارند به بهترين وجه ممكن و با بيشترين ضريب ايمنى وجوه 
ــازى كنند و برخى از اين روش هاى فوق مورد عمل  چك ها را جابه جا و كارس

بانك هاى ايران نيز هستند. 

حقوق و تجارت
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اخبار
کسب مقام نخست مسابقات تیراندازی 

المپیاد ورزشی شرکت ملی گاز ایران توسط 
ورزشکاران شرکت گاز استان بوشهر

فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
شرکت  ورزشکاران   - امروز 
گاز استان بوشهر به موفقیت 
المپیاد  در  دیگری  ارزشمند 
گاز  ملی  شرکت  ورزشی 
ایران دست یافتند. به گزارش 

روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر، تیم اعزامی این شرکت در 
رشته تیراندازی موفق به کسب مقام نخست این دوره از رقابت  ها 
در مجموع تیمی تفنگ و تپانچه ودریافت کاپ قهرمانی گردیدند. 
مسئول خدمات رفاهی و اجتماعی کارکنان شرکت گاز استان بوشهر 
با اعالم خبر مذکور افزود: در رقابت های یادشده که با حضور 27 تیم 
از تاریخ 22 تا 25 آذرماه سالجاری در سالن ورزشی شهر رامسر برگزار 
گردید، شرکت گاز استان بوشهر در بخش انفرادی حائز سه مقام برتر 
و در بخش   های تیمی تپانچه و تفنگ نیز به مقام نخست دست یافت. 
مهندس مهدی اشعری با قدردانی از زحمات ورزشکاران اعزامی به 
این مسابقات اظ هار داشت: در بخش انفرادی، رشته تپانچه آقایان 
مهدی بارانی و مرتضی نجفی به ترتیب حائز مقام های اول و سوم 
و در بخش انفرادی رشته تفنگ نیز آقای محمد رضا بهمیاری حائز 
مقام دوم گردید، همچنین در بخش تیمی رشته تپانچه، تیم اعزامی 
این شرکت متشکل از آقایان بارانی، اشعری و نجفی و نیز تیم تفنگ 
متشکل از آقایان بهمیاری، بهشتی مآل و ابراهیم زاده مطلق پس از 
رقابت با سایر تیم   های شرکت کننده با ارائه عملکردی قابل تحسین 
و درخور توجه در جایگاه نخست قرار گرفتند. روابط عمومی شرکت 
گاز استان بوشهر نیز ضمن تبریک موفقیت یادشده به این ورزشکاران 

برای ایشان آرزوی توفیقات روز افزون می نماید.

اجراي 5 پروژه راهسازي در شرق گلستان 
با اعتبارات قطره چکاني

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - به گزارش اداره روابط عمومي اداره 
کل راه و شهرسازي استان گلستان، مهندس "علي اکبر شاهیني" در 
گفت و گویي خبري در همان ابتدا با گالیه مندي از تخصیص نیافتن 
بموقع و مناسب منابع مالي الزم، افزود: این پروژه  ها شامل پروژه های 
بهسازي و آسفالت راه های روستایي چالچه-قویجق، چروك پیشکمر باال، 
همت آبادگوگجه و مهدي آباد پیشکمر و بهسازي و آسفالت عزیزآباد- یل 
چشمه )چیشت خوجه لر( مي باشند.وي گفت که براي اجراي این 
پروژه  ها عالوه بر اعتبارات استاني میزان 12 میلیارد و 600 میلیون ریال 
اعتبار از محل منابع ملي وزارت راه و شهرسازي)معاونت راه روستایي( در 
سال 94 مصوب شده اما متاسفانه رقم تخصیصي آن ها تاکنون، ناچیز بوده 
و جوابگوي نیاز مالي پروژه  ها نبوده و اداره کل راه و شهرسازي را با دیون 
قابل توجهي به پیمانکاران مواجه کرده است.به گفته شاهیني، این در حالي 
است که پیمانکاران علي رغم مطالبات قابل توجه از اداره کل، به انجام 
برخي از تعهدات خود به این دستگاه اجرایي عمل کرده اند.وي در ادامه، 
طول در نظرگرفته شده براي اجراي مجموع این پروژه  ها را، 22/5 کیلومتر 
ذکر کرد و افزود: برخي از این پروژه  ها از جمله بهسازي و آسفالت محور 
چالچه - قویجق با روش های نوین راهسازي و بهسازي آسفالت در حال 
اجرا هستند.مدیرساخت و توسعه راه های گلستان به اقدامات اجرا شده در 
این پروژه  ها هم اشاره اي کرد و توضیح داد:عملیات تثبیت زیرسازي و الیه 
اول آسفالت سطحي محور چالچه-قویجق به طول 14/5 کیلومتر، اجرا و 
زیرسازي و بیس محور چروك – پیشکمر باال هم به طور کامل انجام شده 
است.در محور همت آبادگوگجه و مهدي آباد پیشکمر، الیه بیس محور 
به طور کامل اجرا و 2/5 کیلومتر از محور عزیزآباد- یل چشمه )چیشت 

خوجه لر( هم به گفته شاهیني، پریمکت)قیرپاشي( شده است.

مدیر امور آب و فاضالب روستایی 
شهرستان بندرگز معرفی شد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی و آموزش 
همگانی آب و فاضالب روستایی استان گلستان در مراسمی که با حضور 
نوروزی معاون پشتیبانی و منابع انسانی این شرکت و کارکنان مدیریت 
امور آب و فاضالب روستایی شهرستان بندرگز برگزار شد طی حکمی 
از سوی مهندس شکیبافر رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آبفار 
استان، آقای مصطفی طیبی به سمت مدیر امور آب و فاضالب روستایی 
شهرستان بندرگز منصوب شد. بر اساس همین گزارش قبل از برگزاری 
این مراسم طی جلسه ای در محل فرمانداری با حضور مهندس شکیبافر 
و آقای میرزایی فرماندار محترم شهرستان بندرگز، مصطفی طیبی بعنوان 
مدیر جدید امور آبفار شهرستان معرفی و از زحمات عبدالحسین نجاتی 

مدیر پیشین امور آبفار شهرستان بندرگز تقدیر و تشکر گردید.

 سه انتصاب در شرکت برق منطقه ای خوزستان 
شرکت  مدیرعامل  توسط   - امروز  فرصت  خبرنگار   - اهواز 
انتقال و فوق توزیع،  برق منطقه ای خوزستان، اعضای کمیته فنی 
سرپرست واحد بهینه سازی ساختمانی پست ها وخطوط و همچنین 
رییس اداره عملیات اجرایی معاونت طرح  های توسعه برق این شرکت 
منصوب شدند. محمود دشت بزرگ رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
مهدی  مسعودقنواتی،  در حکمی  منطقه ای خوزستان  برق  شرکت 
زیبایی فر، سیدمهرداد بالدی موسوی) دبیر(، علی اصغرخدامرادمنگری، 
منصورپورعابدی، عبدالرسول زرگر، بیژن بابادی، سعیدبرادران، محمدعلی 
شاهزاده، منصورنعیمی، مهدی ابوعلی گله داری، علی مصطفایی نیا، 
ادیب روستایی، محمدرضاهنربخش، رامین گلشنی راد، کیومرث زمانی 
و لیلی اصالنپور کل بلندی را بدلیل تعهد و تخصص به عضویت کمیته 
فنی انتقال و فوق توزیع در این شرکت تعیین کرد. همچنین رییس 
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، رضا بدیعی فر را با حفظ سمت به 
عنوان سرپرست واحدبهینه سازی ساختمانی پست ها و خطوط معاونت 
بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان و نیز محمد رضا عمادی را 
به عنوان رییس اداره عملیات اجرایی تحت نظرمجری طرح  های خطوط 

برق سه در معاونت طرح  های توسعه برق این شرکت انتخاب کرد. 

موسوی مجد:
 کاهش 7 درصد بارندگی در سه ماهه اول 

آبی جاری در مازندران
ساری - خبرنگار فرصت امروز - مهندس 
سید رضا موسوی مجد مدیر امور بهره برداری 
ا ی  آبی آب منطقه  برق  و  آبی  تأسیسات  از 
مازندران گفت: در سه ماهه اول سال آبی ) مهر 
لغایت آذر ماه ( در مقایسه با سال گذشته حدود 
گفت:  وی  داریم.  بارندگی  کاهش  درصد   7

تا کنون حدود 70 درصد از ظرفیت سد   های استان که حدود 330 
میلیون متر مکعب است آبگیری شده که این رقم در مقایسه با سال 
گذشته حدود 10 درصد افزایش نشان می دهد که این افزایش ناشی 
از مدیریت اعمال شده در سد ها از جمله صرفه جویی بوده که در 
فصل زراعی گذشته در سد ها ذخیره شده است. موسوی مجد تعداد 
آب بندان های استان مازندران حدود 800 قطعه با ظرفیت حدود 
370 میلیون متر مکعب اعالم کرد و گفت: تاکنون 40 درصد از 
ظرفیت آب بندان  ها آبگیری شده که در مقایسه با سال گذشته حدود 
5 درصد کاهش نشان می دهد.وی در پایان با تأکید بر مشارکت 
کشاورزان در امر آبگیری آب بندان ها ، آماده سازی سردهنه  ها و 
الیروبی ان هار تصریح کرد: باید تالش کنیم تا قبل از شروع فصل 

زراعی نسبت به آبگیری کامل سد ها و آب بندان ها اقدام کنیم.

به زودی مرکز معاینه فني خودرو هاي سنگین 
و نیمه سنگین در نوشهرراه اندازی خواهد شد

س�اری - خبرنگار فرصت امروز - به گزارش خبرنگار مازندران 
عل��ی نصیری،معاون حمل و نق��ل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اس��تان مازندران با بیان این خبر گفت:عملیات س��اخت و 
نصب دستگاه هاي تست مرکز معاینه فني شهرستان نوشهر واقع در 
کمربندي نوشهر به اتمام رسیده و تا پایان ماه جاري به بهره برداري 
خواهد رس��ید.وی افزود: هم اکنون در اس��تان 4 مرکز معاینه فني 
س��نگین در شهرستان هاي ) آمل، قائمشهر، س��اري و گلوگاه ( در 
حال فعالیت می باشند که پس از راه اندازي مرکز نوشهر درمجموع به 
5 مرکز خواهد رسید.معاون حمل و نقل تصریح کرد:در صورتي که 
وسیله نقلیه اي نتواند نمره قبولي آزمون های مذکور را کسب نماید 
به مراکز تعمیرگاهي ارجاع مي  شود تا پس از رفع نقص براي ارزیابي 
مجدد به مرکز معاینه فني مراجعه و در نهایت قادر به دریافت کارت 

گواهي معاینه فني خواهد شد.

تبریز - لیال پاشائی- رئیس کل دادگستری 
آذربایجان شرقی گفت: اخالق پیامبر بزرگترین 
گزارش  بود.به  متعالی  اهداف  تحقق  برای  ابزار 
خبرنگار ما در تبریز، جشن میالد رسول اکرم 
)ص( و امام جعفر صادق )ع( با حضور قضات، 
اختالف  حل  شورا  های  اعضای  و  کارکنان 
دادگستری تبریز در محل سالن اجتماعات شهید 
شد.در  برگزار  تبریز  دادگستری  )ره(  قدوسی 
این مراسم رئیس کل دادگستری استان ضمن 
تبریک میالد باسعادت نبی مکرم اسالم )ص( و 
امام صادق )ع( هدف از میالد و بعثت و ظهور 
حضرت رسول اکرم )ص( را احیای ارزش های 
الهی در جامعه عنوان کرد و اظ هار داشت: به 
اسالم  مکرم  نبی  حضور  از  قبل  تاریخ،  روایت 
)ص(، جز ظلمت و نکبت و کفر و بی هویتی بشر 
و حاکمیت ضد ارزش  ها چیزی نبود کمااینکه 
پیامبر اکرم )ص( فرمود: »انی بعثت التمم مکارم 
االخالق« لذا اخالق پیامبر بزرگترین ابزار برای 
با  را  پیامبر  قرآن،  بود؛  متعالی  اهداف  تحقق 
»خلق عظیم« معرفی می کند.حجت االسالم 
والمسلمین مظفری عدم شناخت مبانی فکری 
نبی مکرم اسالم )ص( و اهداف متعالی وی را 

امروز  جوانان  و  نوجوانان  مشکالت  جمله  از 
مطرح کرد.وی اصل اراده الهی در حاکمّیت را 
از ویژگی های حکومت نبوی عنوان کرد و گفت: 
انسان ها نسبت به یکدیگر هیچگونه تفّوقی ندارند؛ 
اراده پروردگار بر انسان ها حاکم است و مردم نیز 
در شکل گیری نظام اسالمی نقش محوری دارند. 
رئیس تشکیالت قضایی استان محوریت قوانین 
الهی و تساوی افراد را دومین ویژگی حکومت 

قانون  مقابل  در  همه  افزود:  و  دانست  نبوی 
پروردگار متعال و موازین شرعی برابرند و معیار 
مظفری  است.حکمتعلی  الهی  اراده  همان  نیز 
سومین ویژگی حکومت نبوی را پیگیری اهداف 
با روش  ها و ابزار  های سالم عنوان نمود و ادامه 
داد: توسعه اسالم با راه های نامشروع امکانپذیر 
نیست؛ اهداف اگر متعالی شد ابزار نیز بایستی 

سالم باشد تا به هدف رسید.

آذربایجان شرقی  استان  فتا  پلیس  رئیس  تبریز - اسد فالح- 
در جمع دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای الزهرا )س( تبریز 
گفت: کاربران به دلیل ناآگاهی و ناآشنایی از فضای مجازی نه تن ها 
نمی توانند موارد امنیتی و حفاظتی کار در این فضا را رعایت کنند 
بلکه در بعضی از مواقع در دام مجرمان سایبری گرفتار می شوند.به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، سرهنگ محسن محمودی با حضور 
در جمع دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای الزهرا )س( تبریز، 
اظ هار داشت: فضای مجازی و صفحات اینترنتی و دوستان مجازی 
به وسیله ای جهت تغییر شخصیت و ایدئولوژی کاربران مبدل شده 
و در صورت نداشتن آگاهی کافی از نحوه استفاده از دنیای بیکران 
سایبری، ضمن اینکه دلبستگی شدید به فضای مجازی خواهیم 
داشت، به نوعی دچار آسیب و مشکل روانی به نام اعتیاد اینترنتی 
گردیده و تبعات منفی و خوار نمودن فرد را به همراه خواهد داشت.

این مقام انتظامی افزود: این فضا محیطی است که انعکاس کلیه 
موارد فضای حقیقی با شدت تمام در آن نمود داشته و از همه مهمتر 
وجهه گمراهی آن موجبات رو آوری بیشتر متخلفین فضای حقیقی 
به فضای مجازی جهت بهره مندی از این فضا در جهت رسیدن 
به مقاصد شوم خود هستند.وی عدم آگاهی کاربران را مهم ترین 
عامل گرفتار شدن در دام مجرمان سایبری دانست و گفت: این 
افراد به دلیل ناآشنایی از فضای مجازی نه تن ها نمی توانند موارد 
امنیتی و حفاظتی کار در این فضا را رعایت کنند بلکه حتی گاهی 
برای ساده ترین کار در این فضا از افراد دیگر کمک می گیرند که 

بزه دیدنشان در فضای سایبر می شود.رئیس  باعث  این اطمینان 
پلیس فتا آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: جوانان و آینده سازان و 
بخصوص مراکز علمی و دانشگاهی بایستی ضمن قدم نهادن آگا هانه 
در این فضا با بومی سازی نرم افزار ها و نیازمندی های سایبری کشور 
و ضمن  زده  رقم  اسالمی  دنیای  در  دوباره  جهاداکبری  عزیزمان 
کاهش مصرف گرایی کاربران ایرانی در خصوص فضای مجازی در 
آینده نزدیک خودکفایی سایبری را برای مردم ایران اسالمی تقدیم 
نمایند.وی گفت: در صورت بروز مشکالت در فضای سایبری، به 
پلیس فتا مراجعه و مشکل خود را با کارشناسان این پلیس در میان 
بگذارید و یا با شماره های 2188603 و 2188756،110 و 197 

موضوع را به پلیس گزارش دهید.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

اخالق پیامبر )ص( بزرگترین ابزار تحقق اهداف 
متعالی بود

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی خبر داد

 نا آگاهی یکی از عوامل گرفتار شدن 
در دام مجرمان سایبری

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر: 

مصرف ایمن و بهینه گاز، اصلی حیاتی در استفاده از وسایل گازسوز

تأکید بر ضرورت افزایش سهم بندر و دریا در قاب رسانه ملی

جزییات نشست مشترک مدیرکل بنادر هرمزگان با مدیرکل صداوسیمای خلیج فارس

 برنامه ریزي براي رونق اقتصادي واحد هاي جانشیني بانك  ها 
در شهرک هاي صنعتي قزوین

مدیرعامل آبفای گیالن در نشست با فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه: 

اجرای پروژه های فاضالب شهرستان با جدیت پیگیری می شود

انتخاب شرکت پتروشیمی شازند به عنوان واحد تحقیق و توسعه برتر استان مرکزی در بخش مراکز پژوهشی

استاندار خوزستان: 

پیشرفت فیزیکی پروژه تصفیه خانه فاضالب شرق رضایت بخش است

اهداي جایزه ۲۰۰ میلیون توماني مربوط به طرح همراهي میلیاردي همراه اول در مخابرات منطقه آذربایجان غربي 

روابط  رئیس   - امروز  فرصت  بوشهر-خبرنگار 
عمومی شرکت گاز استان بوشهر در مصاحبه با خبرنگار 
از لزوم توجه هرچه بیشتر  صداوسیمای مرکز بوشهر 
همشهریان به مصرف ایمن و بهینه گاز همزمان با فصل 
افزود: در هنگام برودت هوا، استفاده  سرد خبر داد و 
امر  یابد که همین  از وسایل گرمایشی گسترش می 

لزوم توجه هرچه بیشتر به نکات ایمنی و نیز مصرف 
با  عباسی  مهندس  سازد.  می  را ضروری  گاز  به اندازه 
بیان مطلب فوق افزود: استفاده نامناسب از بخاری  ها 
بدون رعایت نکات ایمنی یکی از مهم ترین مشکالتی 
است که در فصل سرد با آن روبرو هستیم که در این 
توجه  ایمنی  اصول  به  مشترکین  است  الزم  ارتباط 
عزیز  استانی های  هم  داد:  ادامه  وی  نمایند.  بیشتری 
قبل از استفاده از بخاری  ها می بایست از سالم بودن 
دودکش  ها اطمینان حاصل نمایند که به منظور حصول 
این اطمینان می توانند شی سنگینی را به بندی متصل 
نمایند، چنانچه  رد  ابتدای دودکش  از  را  آن  و  نموده 

بنابراین  دیده شود  این شی  دیگر دود کش  از سوی 
دودکش سالم می باشد، همچنین ایشان می توانند یک 
دستمال کاغذی را در ابتدای ورودی دودکش آتش زده، 
درصورتی که بخار حاصل از آن از دودکش باال رفت نشانه 
سالم بودن دود کش می باشد. ایشان همچنین اظ هار 
داشت: دودکش های استفاده شده در بخاری  ها حتما 
باید استاندارد و H شکل باشند چرا که این امر باعث 
می گردد بوران باد و گرد و خاك اختاللی در عملکرد 
دود کش ایجاد ننماید. وی در ادامه از جانمایی مناسب 
وسایل گاز سوز بعنوان یکی دیگر از نکات ایمنی مهم 
وسایل  که  داشت  توجه  باید  داشت:  بیان  و  یادکرده 

گازسور و گرمایشی در مکانی مناسب قرار گیرند تا از 
بروز کمترین حادثه پیشگیری شود، بطور مثال اجاق 
گاز ها نباید زیر پنجره، بخاری  ها نباید کنار پرده  ها و 
آبگرمکن  ها نباید در فضا  های محدودی نظیر دستشویی 
 ها و حمام  ها تعبیه شوند. مهندس عباسی همچنین 
عالوه بر تاکید بر لزوم استفاده از بخاری و اجاق گاز  های 
ترموکوبل دار اظ هار داشت: وسایل گازسوز باید طوری 
نصب شده که نیاز به شیلنگ طوالنی نداشته باشند و 
حداکثر طول شیلنگ مورد استفاده شده در این وسایل 
120 سانتی متر می باشد. ایشان همچنین خاطرنشان 
یا  و  منزل  ترك  قصد  عزیز  مشترکین  چنانچه  نمود: 

مسافرت را داشته، پیش از خروج از منزل شیر اصلی گاز 
را ببندند. وی همچنین با تأکید براینکه هر وسیله گاز 
سوز لزوماً باید دارای یک شیر مصرف و دودکش مستقل 
باشد خاطر نشان کرد: در صورت تعویض وسایل گاز سوز 
و خرید وسیله نو حتماً از استاندارد بودن آن اطمینان 
استان  گاز  روابط عمومی شرکت  رئیس  حاصل شود. 
بوشهر در انتها با قدردانی از مشترکین در اجرا و رعایت 
از  یکی  بوشهر جرو  استان  بیان داشت:  ایمنی،  نکات 
ایمن ترین استان های کشور در زمینه حوادث مشترکین 
می باشدکه امید داریم با اقدامات آموزشی و فرهنگی در 

دست اجرا همچنان شاهد تداوم این روند باشیم.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- در نشست مشترك مدیرکل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان با مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس، 
بر لزوم تعامل و همکاری این دو مجموعه برای افزایش سهم بندر و دریا 
در قاب رسانه ملی تأکید شد. به گزارش خبرنگار واحد اطالعات و اخبار 
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، عالی ترین مقام 
حوزه دریایی و بندری استان هرمزگان در بندر شهید رجایی میزبان 
مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس و تعدادی از معاونین و مدیران 
این مجموعه بود. "اله مراد عفیفی پور" ضمن بیان این مطلب که بندر 
شهید رجایی جزیره ای جداگانه ای محسوب نمی شود، اظ هار داشت: 
ما معتقدیم که این بندر صرفا متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی 
نیست بلکه همه مردم کشور باید نسبت به آن شناخت و احساس 
تعلق داشته باشند. وی افزود: این شناخت و احساس تعلق از طریق 
صورت  صداوسیما  ویژه  به  فراگیر  رسانه های  توسط  فرهنگسازی 
می گیرد. به گفته عفیفی پور، وجود 5800 کیلومتر نوار ساحلی در کشور 
و جابجایی 90 درصد تجارت کشور از طریق دریا گواه این مدعاست 
که ایران یک کشور دریایی است و همه آحاد مردم، سیاستمداران و 
تصمیم گیران کشور باید این موضوع را به درستی احساس و باور کنند. 
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن اشاره به سهم باالی 90 
درصدی استان هرمزگان در ترابری مسافران و گردشگران دریایی و 

همچنین سهم 60 درصدی در کل جابجایی محموله های تجاری کشور، 
خواستار افزایش سهم بخش دریایی و بندری هرمزگان از رسانه ملی با 
توجه به ظرفیت های باالی صنعت حمل و نقل دریایی در اقتصاد کشور 
شد. وی نقش رادیو و تلویزیون را در توسعه گردشگری دریایی بسیار 
کلیدی دانست و گفت: این صنعت از جمله ظرفیت های کمتر دیده 
شده استان هرمزگان است که باید برای جذب گردشگران خارجی و 
تردد کشتی های کروز به بنادر این استان هم اقدامات رسانه ای و اطالع 
رسانه ای گسترده ای صورت گیرد. عفیفی پور تالش های صداوسیمای 
استان  بندری  و  دریایی  رویداد  های  انعکاس  در  فارس  خلیج  مرکز 
هرمزگان را قابل تقدیر دانست و اضافه کرد: پیشرفت های صورت گرفته 
و دستاورد  های حاصل شده در صنعت حمل و نقل دریایی نویدبخش 
روز  های خوبی برای اقتصاد کشور است که ضرورت دارد از این فرصت 
طالیی برای اطالع رسانی و امیدبخشی به مردم استفاده شود. وی 
ضمن تشریح ابعاد مختلف تاثیرگذاری رسانه رادیو در فرهنگسازی 
سفر  های دریایی و همچنین معرفی فرصت های اقتصادی حوزه بنادر 
و دریانوردی، اضافه کرد: عالوه بر این، بنادر تجاری و مسافری می توانند 
لوکیشن خوبی برای برنامه های تولیدی و سریال های تلویزیونی باشند 
و بسیاری از مشاغل و فعالیت های بندری و دریایی سوژه و بستر خوبی 
برای عرصه تصویری به بینندگان خواهد بود. در ادامه این نشست، 

"مهران جالیی" مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس طی اظ هاراتی 
استان هرمزگان و شهر بندرعباس را رنگین کمانی از فرهنگ  ها توصیف 
کرد و افزود: تالش ما بر این است تا مردم استان از فرهنگ صنعتی و 
اقتصادی استان به ویژه در حوزه بنادر و دریانوردی تاثیر بپذیرند. وی 
ضمن تبریک مجدد به مناسبت انتصاب مهندس عفیفی پور به سمت 
مدیرکل بنادر هرمزگان، خاطرنشان کرد: مجموعه بنادر ودریانوردی 
نه تن ها دارای ابعاد تاثیرگذار ملی بلکه در سطح بین المللی است و 
صدواسیما از این امکان برخودار است که قدرت بنادر و صنعت حمل 
و نقل دریایی ایران را به رخ جهانیان بکشد. جالیی تصریح کرد: فضای 
بصری بنادر در بخش های سفر  های دریایی و تجهیزات جابجایی کاال و 
به تصویر کشاندن آن برای صداوسیما یک فرصت محسوب می شود. 
مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس از آمادگی تمامی واحد  های 
شبکه استانی برای همکاری با مجموعه بنادر و دریانوردی سخن به 
باید روی  اقتصاد مقاومتی، زوم اصلی  میان آورد و گفت: در زمینه 
بنادر به ویژه بندر شهید رجایی قرار گیرد. در بخش دیگری از این 
نشست، "ابوالفضل نعمتی" معاون اطالعات و اخبار و "محمد صفرزاده" 
همکاری  از  فارس  خلیج  مرکز  و صداوسیمای  عمومی  روابط  مدیر 
 ها و تعامالت روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با 
بخش های مختلف صداوسیما تشکر و قدردانی کردند. نعمتی طی 

از توجه ویژه به بندر شهید رجایی و دیگر مجموعه های  اظ هاراتی 
بندری و دریایی استان در حوزه خبر صداوسیما طی سال های اخیر 
سخن گفت و در خصوص تداوم همکاری در زمینه پوشش اخبار و 
رویداد  های حوزه دریایی و بندری نیز بار دیگر اعالم آمادگی کرد. گفتنی 
است، در حاشیه این نشست، مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس 
در دفتر یادبود بازدید مقامات از بندر شهید رجایی متنی را به رسم 
یادبود و یادگار، نگارش کرد. در پایان، "جالیی" مدیرکل صداوسیمای 
مرکز خلیج فارس به همراه جمعی از معاونین و مدیران شبکه استانی 
از بخش های مختلف منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی بازدید 
کردند و از نزدیک با توانمندی  ها و ظرفیت های پیشرفته ترین بندر 

بازرگانی ایران آشنا شدند.

قزوین مسعود زارع  مدیر عامل شرکت شهرك هاي صنعتي 
استان قزوین گفت: تالش مدیران ارشد استان براي فعالسازي 
واحد هاي تولیدي تعطیل مستقر در شهرك هاي صنعتي استان 

و برنامه ریزي براي ایجاد رونق اقتصادي در واحد هاي جانشیني 
بنابرگزارش  است.  استان  عامل  بانک هاي  همکاري  با  بانک ها 
روابط عمومي شرکت شهرك هاي صنعتي استان قزوین " حمید 
رضا خانپور" در بیست و پنجمین کارگروه تسهیالت رونق تولید 
استان که با حضور استاندار، معاون اقتصادي و مدیران اجرایي 
راستاي  در  کرد:  عنوان  شد،  برگزار  عامل  بانک هاي  مدیران  و 
چارچوب  در  رهبري  معظم  مقام  از سوي  ابالغي  سیاست هاي 
اقتصاد مقاومتي و نگاه ویژه به صنایع کوچک و متوسط )طرح 
بخش هاي  احیاي  و  ساماندهي  بر  مبني  کار(  و  کسب  رونق 

کرده اند  گذاري  سرمایه  که  تولیدي  واحد هاي  اقتصادي 
جانشیني  در  نحوي  هر  به  که  تولیدي  و  صنعتي  واحد هاي 
بانک هاي عامل قرار دارند براي راه اندازي مجدد تعیین و تکلیف 
مي  شوند. وي با اشاره به بررسي آخرین وضعیت این واحد هاي 
تولیدي و صنعتي مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي استان 
نواحي  و  شهرك ها  در  صنعتي  واحد   52 از  اکنون  هم  گفت: 
صنعتي استان تملک بانک هاي عامل، 25 واحد صنعتي جانشین 
شده و 27 واحد دیگر در شرف جانشیني هستند که 14 واحد 
تولیدي فعال بوده و مابقي غیر فعال و راکد مي باشند که در این 

نشست موانع و مشکالت درحوزه قرارداد هاي جانشیني بانک ها 
به شرط  اجاره  کرد:  اعالم  خانپور  گرفت.  قرار  بررسي  مورد  را 
تملیک، گرفتن شریک تجاري، استهمال بدهي و بخشش جرائم 
را از مهمترین موضوعات و پیشنهادات مطرح شده جهت تعیین 
و تکلیف این واحد هاي تولیدي تحت تملک بانک ها عنوان کرد. 
در ادامه فریدون همتي استاندار قزوین مساعدت و همکاري با 
واحد هاي صنعتي فعال و راکد تحت تملک بانک ها و برگشت 
آنها به چرخه تولید را که زمینه تحقق اشتغال پایدار را بوجود 

مي آورد از دستگاه  هاي خدمات رسان خواستار شد. 

رشت- زینب قلیپور- مدیرعامل این شرکت در نشست با فرماندار 
شهرستان آستانه اشرفیه از اجرای طرح مطالعاتی فاضالب شهر کیاشهر 
خبر داد. سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای 
گیالن در نشستی با حیدری فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه در محل 
فرمانداری این شهرستان ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه های 
آب و فاضالب شهرستان آستانه اشرفیه اظهار داشت: طرح مطالعاتی 
فاضالب شهر کیاشهر در دست اجراست. وی در ادامه افزود: با ساخت 

مخزن ذخیره 10000 مترمکعبی آستانه اشرفیه و همچنین افزایش 
3 مترمکعبی ظرفیت تولید آب تصفیه خانه بزرگ آب گیالن پس از 
بهره برداری از فاز دوم این تصفیه خانه که با هدف تأمین آب مناطق 
آبرسانی  گردید مشکالت حوزه  اجرا   BOT به روش شرقی گیالن 
منطقه مرتفع خواهد شد. مدیرعامل آبفای گیالن با بیان چگونگی اجرای 
شبکه فاضالب بهداشتی شهرستان و استفاده از شبکه های فاضالب 
سنتی موجود جهت هدایت فاضالب به سمت تصفیه خانه تصریح کرد: 

طرح مطالعاتی فاضالب شهر کیاشهر نیز در دست اجرا میباشد. سپس 
حیدری فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه ضمن تقدیر از مجموعه آبفای 
گیالن در رفع بسیاری از حوادث و اتفاقات حوزه آبرسانی، از نحوه تأمین 
و توزیع آب شهرستان ابراز خرسندی نمود و خواستار تسریع در روند 
اجرای پروژه فاضالب بهداشتی شهرستان به منظور رفع مشکالت این 
حوزه شد. گفتنی است پس از این دیدار مهندس حسینی در جمع 

صمیمی کارکنان آبفای آستانه اشرفیه حاضر شد و با آنان گفتگو کرد.

اراک - خبرنگار فرصت امروز- در مراسمی که به مناسبت هفته 
پژوهش با حضور مهندس زمانی قمی استاندار مرکزی، جمعی از 
مسئولین استان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران برتر و مراکز پژوهشی 
فعال استان مرکزی در دانشگاه اراك برگزار شد، شرکت پتروشیمی 
شازند به عنوان واحد تحقیق و توسعه برتر استان مرکزی در بخش 

مراکز پژوهشی توسط کمیته مربوطه انتخاب شد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، در این مراسم که با 
شعار "پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری زیربنای اقتصاد 

مقاومتی " در دانشگاه اراك برگزار شد دکتر حمیدی رئیس دانشگاه 
اراك گزارشی از وضعیت فعالیت های پژوهشی در کشور ارائه نمود 
و بر تجهیز و توجه هر چه بیشتر مراکز پژوهشی تاکید کرد. در 
ادامه دکتر فیض بخش از اساتید دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 
و  پژوهشی  پروژه های  با  ارتباط  در  سخنانی  نیز  شریف  صنعتی 
فعالیت های علمی با تکیه بر کارآفرینی و درآمدزایی برای حاضرین 

ارائه نمود. 
در پایان این مراسم مهندس سعادتمند مدیر محترم واحد پژوهش 

و فناوری لوح تقدیر واحد برتر تحقیق و توسعه استان مرکزی را از 
دست مهندس زمانی قمی استاندار محترم مرکزی و رئیس ستاد 

هفته پژوهش و فناوری استان دریافت کردند. 
همچنین در بخش ایده های برتر پژوهشی مهندس سید حامد 
ایده  طرح  با  فناوری  و  پژوهش  واحد  همکاران  از  مهدویانی 
پژوهشی " بهبود عملکرد کاتالیست هموژنی بوتن-1 با استفاده 
از اصالح کننده 1 و 4 دی اکسان " با اهدای لوح و هدیه مورد 

تقدیر قرار گرفتند.

دکتر  امروز-  فرصت  خبرنگار   - اهواز 
تصفیه خانه  محل  در  با حضور  غالمرضا شریعتی 
از  رضایت  ابراز  ضمن  اهواز  شرق  فاضالب 
پیشرفت فیزیکی آن، بر اتمام پروژه تا پایان سال 

جاری تاکید نمود. 
دکتر شریعتی با اشاره به اینکه پروژه یاد شده از 
می باشد،  جمهوری  محترم  ریاست  سفر  مصوبات 
در  کندی  عامل  اعتبارات  تخصیص  عدم  گفت: 

از  اخیر  ماهه  سه  بازدید  در  که  بود  آن  پیشرفت 
ارزی  و  ریالی  اعتبارات  جذب  لزوم  و  پروژه  این 
راستا  این  در  را  خود  توان  تمام  آن،  اتمام  برای 
افزود: خوشبختانه شاهد  به کار گرفتیم. شریعتی 
پیشرفت رضایتمندانه ای در زمینه نصب و سفارش 
تجهیزات توسط شرکت آبفا اهواز بوده ایم که تاکید 
بنده بر اتمام کل پروژه تا قبل از آغاز سال جدید 
می باشد. وی جذب اعتبارات ارزی این پروژه را در 

عراق  کشور  از  برق  و  آب  سازمان  مطالبات  قالب 
در آینده ای بسیار نزدیک عملی برشمرد و معاون 
در  مربوطه  مسئوالن  همچنین  و  خود  عمرانی 
شرکت آبفا اهواز را موظف به تحویل پروژه تا پایان 

سال جاری دانست. 
استاندار خوزستان از واحد تجهیزات کابل کشی، 
تاکید  و  بازدید  نیز  پروژه  دقیق  ابزار  و  پایپینگ 
نمود: پیمانکار این پروژه در اولین فرصت ممکن 

سیم  ها و لوله های مورد نیاز جهت کابل کشی و 
و  گرفته  تحویل  را  پایپینگ  عملیات  همچنین 

وارد عمل گردد. 
وی همچنین با اشاره به آغاز عملیات لوله گذاری 
تصفیه خانه،  به محل  فاضالب  انتقال  راستای  در 
زیر  از  لوله  خط  دو  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار 
جاده عبور کرده و از 4500 متر الزم، تنها حدود 
بهداشتی  تصفیه  است.  مانده  باقی  متر   500

هزار   100 تولید  و  هوازی  نوع  از  فاضالب 
مترمکعب آب جهت مصارف صنعتی و کشاورزی 
تنها  فاضالب  دفع  وضع  بر  محسوس  تاثیر  و 
تصفیه خانه  این  ساخت  اتمام  مزایای  از  بخشی 
دکتر  نظر  از  بود.  خواهد  اهواز  کالنشهر  برای 
پروژه  و محوطه سازی محل  زیباسازی  شریعتی 
نیز از مهم ترین اقداماتی است که الزم است در 

اسرع وقت مورد توجه جدی قرار گیرد.

در  امروز-  فرصت  خبرنگار  ارومیه- 
منطقه  مخابرات  مدیر  حضور  با  مراسمي 
ادارات،  روساي  از  جمعي  و  غربي  آذربایجان 
جایزه 200میلیون توماني همراه اول به برنده 
آذربایجان  منطقه  مخابرات  از  شانس  خوش 

این  در  گردید.  اهدا  خوي  شهرستان  غربي 
مراسم دکتر اسمعیل زاده مدیر مخابرات منطقه 
آذربایجان غربي ضمن تبریک به برنده طرح 
هفته های 200میلیون توماني همراه اول گفت 
اپراتور همراه اول با تنوع خدمات وگستردگي 

سراسر  در  نسل های جدید  واینترنت  پوشش 
کشور در صدد ارتقاء و ارائه خدمات جدید تري 
است که در آینده مردم مي توانند از مزایاي 
این خدمات استفاده نمایند، آنچه که هم اکنون 
با اهداي جوایز 200میلیون توماني عمال این 

خدمات ارزنده از همراه اول را لمس مي نمایند. 
مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربي فعالیت 
زدایی  محرومیت  و  اجتماعی  بستر  های  در 
نیز  و  مستعد  جوانان  برای  اشتغال  ایجاد  و 
به  نوین  خدمات  ارائه  و  روستایی  مناطق 

منظور ارج نهادن به جایگاه مشتریان را از دیگر 
برگزاری  افزود:  و  دانست  اول  همراه  خدمات 
کمپین های قرعه کشی یکی از روش   های تقدیر 
و سپاسگذاری از مشتریان است که با استقبال 
خوب مشتریان همراه شده است. شایان ذکر 

است سرکار خانم معصومه اسدالهي ملت باني 
برنده خوش شانس 200میلیون توماني طرح 
همراهي بزرگ میلیاردي همراه اول از استان 
آذربایجان غربي )شهرستان خوي ( در این طرح 

بود که جایزه این برنده اهدا گردید.
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