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بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل 
مجتمع گاز پ��ارس جنوبی از درآمد 5.6 
میلی��ارد دالر، معادل 22 ه��زار میلیارد 
تومان، حاص��ل از ارزش اضافه تولید در 
9 ماه امس��ال نسبت به مدت مشابه سال 

قبل خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس 
جنوبی، مسعود حس��نی، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در 
آیی��ن آغاز ب��ه کار مرکز همیار کارکن��ان)EAP ( در مجتمع گاز 
پ��ارس جنوبی گفت: برداش��ت از مخزن مش��ترک میدان گازی 
از ابتدای س��ال تا کنون، نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل، 20 
درصد افزایش یافته اس��ت. حس��نی در ادامه خاطرنشان کرد: در 
نه ماه امس��ال 5.6 میلی��ارد دالر درآمد معادل 22 میلیارد تومان 
حاص��ل از ارزش اضافه تولید نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 94 
محقق ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه حفاظت از محیط زیس��ت 
یک��ی ار مهمترین اه��داف در این مجتمع می باش��د افزود: برای 
تحق��ق اهداف در اف��ق 1404 مجتمع گاز پ��ارس جنوبی در هر 
3 م��اه، اه��داف را پایش و برای رفع اش��کاالتی ک��ه وجود دارد 

برنامه ریزی و رفع اش��کال می نماید. حسنی در ادامه گفت...

تبری��ز - ماه��ان ف��اح- مدیر ش��رکت 
ملی پخ��ش فرآورده های نفت��ی منطقه 
آذربایجان ش��رقی به همراه مس��ئولین 
منطقه با س��ردار غام عس��گر کریمیان 

فرمان��ده س��پاه عاش��ورا دی��دار و گفتگو 
کرد.ب��ه گزارش خبرنگار م��ا در تبریز به نق��ل از روابط عمومی 
ش��رکت ملی پخش فرآورده  های نفتی منطقه آذربایجان شرقی، 
ابوالفض��ل روح اللهی در دیدار با س��ردار غام عس��گر کریمیان 
ضمن ارائه گزارش��ی اجمالی از عملکرد منطقه آذربایجان شرقی 
اظه��ار ک��رد: این منطقه ب��ا ۷40 نفر نیروی بس��یجی مخلص و 
والیتمدار کار س��وخت رسانی به اس��تان های آذربایجان شرقی، 
آذربایج��ان غربی، اردبی��ل و زنجان را با گس��تره بیش 90 هزار 
کلیومترمرب��ع برعهده دارد.وی در ادام��ه با تأکید بر انجام تأمین 
و توزی��ع به موقع و مطلوب س��وخت مورد نیاز مردم ش��ریف در 
بخش های مختلف مصرف در س��ال جاری گفت: این منطقه با در 
اختیار داش��تن 4 انبار ذخیره سازی در ش��هر های تبریز، مراغه، 

میانه و سراب، با انجام ذخیره سازی مناسب توانایی گذر...

عملکرد منطقه در ابعاد عملیاتی و 
فرهنگی همسو و هماهنگ با اهداف 

بسیج و منویات مقام معظم رهبری است

22 هزار میلیارد درآمد در 
مجتمع گاز پارس جنوبی حاصل 

شده است

کدخدایی تشریح کرد: 

اعالم نظر شورای نگهبان درباره سه مصوبه مجلس
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سخنگوى شوراى نگهبان نتايج رسيدگى شوراى 
ــوى مجلس  ــالى از س ــه مصوبه ارس ــان به س نگهب

شوراى اسالمى را تشريح كرد. 
ــعلى كدخدايى در كانال تلگرامى خود نظر  عباس
ــه مصوبه مجلس اعالم  ــوراى نگهبان را درباره س ش

كرد: 
اليحه احكام دائمى برنامه هاى توسعه كشور

ــه مورخ بيست و هشتم  كه با اصالحاتى در جلس
ــج به تصويب  ــيصد و نود و پن ــاه يكهزار و س آذر م
ــت؛ در جلسه  ــالمى رسيده اس ــوراى اس مجلس ش
ــوراى نگهبان مورد بحث و  مورخ 1395/10/15 ش
ــى قرار گرفت و با توجه به اصالحات به عمل  بررس

آمده نظر شورا به شرح زير اعالم مى گردد: 
ــم اصالح به عمل آمده، بند 5 الحاقى  1_ على رغ
ماده يك، مغاير اصل 60 قانون اساسى شناخته شد. 
ــاده 41، با توجه به اينكه  ــد الحاقى 6 م 2_ بن
ــورا  ــابق اين ش اصالحى به عمل نيامده، ايراد س
ــاً  نامه  ــت. ضمن ــه قوت خود باقى اس ــاكان ب كم
ــرم جمهور رافع  ــس محترم دفتر رئيس محت رئي

ايراد سابق اين شورا نمى باشد. 
اليحه اصالحات پيوست كنوانسيون بين المللى ايمنى 

جان اشخاص در دريا
ــت  ــى امني ــه بين الملل ــورخ 1947 و آيين نام م

كشتى ها و تسهيالت
بندرى  (آى. اس. پى. اس)

ــاه يكهزار و  ــورخ هفدهم آذر م ــه م مصوبه جلس
ــالمى در  ــوراى اس ــيصد و نود و پنج مجلس ش س
ــوراى نگهبان مورد  ــه مورخ 1395/10/15 ش جلس
بحث و بررسى قرار گرفت كه نظر اين شورا به  شرح 

زير اعالم مى گردد: 
_ در اين مصوبه موارد متعددى از واژها و عبارات 
ــى آنها استفاده شده  بيگانه بدون ذكر معادل فارس
است، لذا از اين حيث مغاير اصل 15 قانون اساسى 

شناخته شد. 

كدخدايى تشريح كرد: 

اعالم نظر شوراى نگهبان درباره سه مصوبه مجلس

ــدود 14 ميليون خدمات  ــا از ارائه ح ــگيرى ناج ــين پليس پيش جانش
ــال جارى به شهروندان  قضائى در قالب اجراى احكام قضائى در 9 ماه س

توسط پليس پيشگيرى خبر داد. 
ــوم بيگى در  ــدى معص ــردار مه ــايت پليس، س ــزارش س ــاس گ براس
ــيون خدمات قضائى و حقوق شهروندى گفت:  ــه كميس نوزدهمين جلس
ــت كه توجه به آن در ميزان  ــترده اى اس حوزه خدمات قضائى حوزه گس

رضايت مندى مردم نقش بسزايى دارد. 
ــدود 14 ميليون خدمات  ــال تاكنون ح ــا بيان اينكه از ابتداى س وى ب

ــت، افزود: ابالغ  ــده اس قضائى اعم از ابالغ اوراق و اجراى احكام انجام ش
احضاريه ها، اخطاريه ها، دادخواست ها، اجراى احكام جلب، توقيف اموال، 
ــى از  ــى، معاينه و تحقيقات محلى، بخش ــك پلمب، رفع تصرف عدوان ف
ــام دادن آنها در  ــه موقع و صحيح انج ــت كه ب ــراى احكام قضائى اس اج
افزايش رضايت مندى از كالنترى ها و پاسگاه ها و حقوق شهروندى داراى 
ــه تمام تر در اين  ــرورت دارد با اهتمام هرچ ــت كه ض ــزايى اس نقش بس

خصوص اقدام شود. 
ــارت كاركنان و  ــطح توانمندى و مه ــز بر آموزش، ارتقاء س وى تمرك

ــه و موثرتر ماموريت در  ــاورى را براى انجام بهين ــتفاده از ظرفيت فن اس
كالنترى ها و پاسگاه ها از موضوعات محورى دانست كه پليس پيشگيرى 

به جد آنها را در دستوركار خود قرار داده است. 
ــگيرى ناجا گفت: بايد با شتاب بيشترى به سوى  ــين پليس پيش جانش
ــراى اين موضوع  ــگيرى از جرم حركت كنيم كه ب ــمند كردن پيش هوش
پايش تصويرى، توسعه سيستم هشدارهاى الكترونيكى و عملياتى كردن 

ظرفيت هاى قانونى نياز است. 
ــى، تمركز بر كانون هاى  ــه داد: نصب دوربين در اماكن عموم وى ادام

جرم و پايش مستمر آن و تجهيز و هوشمند كردن خودروهاى گشتى از 
موضوعاتى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 

سردار معصوم بيگى عنوان كرد: ماموريت و اثر كار نيروى انتظامى داراى 
ــت و كالنترى ها در خط مقدم اجراى اين ماموريت و  ــيعى اس ميدان وس
ــتم عدالت كيفرى قرار دارند و نقش آنها در موفقيت سازمان بسيار  سيس
ــتمر حوزه ماموريت در اين بخش رصد و  ــت. بايد به طور مس محورى اس
ــه ورزى، كميسيون خدمات قضائى  ــئله يابى شود و در جلسات انديش مس

و حقوق شهروندى پليس پيشگيرى راه كارهاى مربوطه مشخص شود. 

ــان كرد: اولويت  ــيون حقوقى - قضايى مجلس بي ــب رئيس كميس ناي
ــگيرى از قانون گريزى است نه برخورد با آنكه راهكار اصلى  اصلى ما پيش
ــى و فرهنگسازى در زمينه  جهت تحقق اين امر، تقويت نهادهاى آموزش

رعايت قوانين است. 
ــى مجلس در  ــيون حقوقى، قضاي ــى نايب رئيس كميس محمد كاظم
گفت وگو با فارس، در رابطه با رعايت قانون گفت: دوام و قوام يك جامعه 
ــتگى دارد كه چقدر مردم تابع  ــت نظم و امنيت آن به اين امر بس و تقوي
ــتند و تا چه حد قانون را به صورت نهادينه  ــليم و مجرى قانون هس تس

شده پذيرفته اند. 
ــرفت جوامع امروزى در اين است  كاظمى افزود: بنده معتقدم كه پيش
كه همه مردم در اين جوامع خود را تسليم قانون مى دانند و قبل از اينكه 
ــت قوانين كنند، مردم  ــى و اجرايى آنها را ملزم به رعاي ــاى انتظام نيروه

خود قانون را رعايت مى كنند، مثًال مردم اين جوامع پذيرفته اند كه عبور 
از چراغ قرمز تخلف است و قبل از آنكه مأمورى آنها را ملزم به رعايت از 

اين قانون كند، خودشان قانون را رعايت و اجرا مى كنند. 
وى بيان كرد: متأسفانه در بعضى از جوامع قانون گريزى نه تنها نكوهش 

نمى شود بلكه فرد قانون گريز به كار خود افتخار نيز مى كنند. 
ــس در رابطه با راه هاى  ــيون حقوقى - قضايى مجل نايب رئيس كميس
ــراى جلوگيرى از اين امر بايد  ــت: ب جلوگيرى از قانون گريزى اظهار داش
ــانه ها ترويج  ــن از طريق محافل فرهنگى و رس ــگ اطاعت از قواني فرهن
ــبتى كه فرهنگ سازى در رعايت  ــود و بايد توجه داشت كه به هر نس ش
ــم از قانون گريزى نيز  ــبت مى تواني ــن صورت گيرد، به همان نس از قواني
ــورى ممكن است تنها  ــگيرى كنيم.  كاظمى مطرح كرد: در هر كش پيش
ــا عموماً به داليل  ــت از قانون را افتخار بدانند ام ــدى از مردم اطاع درص

ــف فرهنگى،  اقتصادى،  اجتماعى و. . . قانون گريزى بين مردم رواج  مختل
پيدا مى كند اما در جامعه ما به دليل داشتن رنگ و بوى دينى و اهميت 
ــود كه مردم مطيع قوانين  ــرعى اين انتظار ايجاد مى ش قانون به لحاظ ش

باشند و قانون گريزى كمتر رخ دهد. 
ــگيرى از قانون گريزى تصريح كرد:  ــا متوليان امر پيش ــه ب وى در رابط
ــان برخورد با قانون گريزى در درجه دوم اهميت قرار دارند و درجه  متولي
ــل جوان را  اول اهميت را نهادهايى بر عهده دارند كه تربيت جامعه و نس
به لحاظ دينى و فرهنگى عهده دار هستند مثًال بايد تسليم شدن در برابر 

قانون در مدارس و دانشگاه هايمان تبليغ شود. 
ــى ادامه داد: نقش دوم را نيروى انتظامى يا عوامل اطالعاتى ايفا  كاظم
مى كند، چرا كه وقتى كسى دست به قانون گريزى مى زند نظم جامعه را 
ــتگاه هاى اجرايى با  بر هم زده كه در اين صورت نيروهاى انتظامى و دس

فرد خاطى برخورد مى كنند. 
ــس در رابطه با كاهش  ــيون حقوقى - قضايى مجل نايب رئيس كميس
ــن پديده اذعان كرد: علت  ــه قانون گريزى و تأثير آن در افزايش اي هزين
كم شدن هزينه قانون گريزى تعدد قانون گريزى و افراد قانون گريز است، 
ــيارى از ما خودمان را ملزم به رعايت از قوانين نمى دانيم و  متأسفانه بس
ــدت با اين پديده برخورد كند اكثريت افراد  اگر قوه قضاييه بخواهد به ش
ــير دادگاه ها در رفت و آمد باشند، از طرفى افرادى كه  جامعه بايد بين مس
ــزى مى كنند راه فرار از قانون  را به خوبى مى دانند و عمل خود  قانون گري

را طورى انجام مى دهند كه كمتر شناسايى شوند. 
كاظمى در پايان تأكيد كرد: اولويت اصلى ما پيشگيرى از قانون گريزى 
ــيدن به اين امر  ــت نه برخورد با قانون گريزى، كه راهكار اصلى در رس اس

تقويت نهادهاى آموزشى و فرهنگسازى در زمينه رعايت قوانين است. 

ارائه 14 ميليون خدمات قضائى توسط پليس پيشگيرى در سال 95

نايب رئيس كميسيون حقوقى، قضايى مجلس:

اولويت اصلى پيشگيرى از قانون گريزى است نه برخورد با آن

كاهش 21 درصدى
جرايم فرار از خدمت سربازى

ــانى ستاد كل نيروهاى مسلح كشور با اشاره به كاهش 21 درصدى جرايم  ايلنا: معاون نيروى انس
ــتاى اهداف سازمانى  ــربازان در راس ــربازى، گفت: فرماندهان بايد از توانمندى س فرار از خدمت س

استفاده كنند. 
ــگيرى  ــتانى پيش ــردار «محمدجواد زاده كمند» در مجمع اس ــه گزارش پايگاه خبرى پليس، س ب
ــازمان نيروهاى مسلح در  ــلح خراسان شمالى با بيان اينكه س ــازمان قضائى نيروهاى مس از جرم س
ــگيرى از جرايم در بين كاركنان اهتمام جدى دارد، از عزم و اراده متوليان اين حوزه  ــتاى پيش راس

در استان قدردانى كرد. 
اين مقام ارشد نيروهاى مسلح به فرمايش مقام معظم رهبرى در جمع فرماندهان نيروهاى مسلح 
ــال خدمت  ــاس تضعيف نكنند و دو س ــربازان در دوران خدمت احس كه فرمودند:  «كارى بكنيد س
ــربازى بهترين دوران توانمندسازى اين افراد براى آينده جامعه است» اشاره و تصريح كرد: با اين  س
نگرش كرامت و منزلت سربازان و احساس مسئوليت فرماندهان به آنان بيشتر مى شود.  وى با بيان 
ــربازان در نوع رفتار و ميزان تكليف مدارى آنان در طول  اينكه توجه و نگاه مثبت فرماندهان به س
خدمت تأثير بسزايى دارد، گفت: با اصالح بينش نسبت به سربازان، عزت نفس آنان افزايش يافته و 

به عناصر مفيد تبديل و خود را مطيع ضوابط و مقررات مى دانند. 
ــاره به كاهش21 درصدى  ــتاد كل نيروهاى مسلح كشور در ادامه با اش ــانى س معاون نيروى انس
ــربازان نيروى مفيدى براى تأمين امنيت كشور  ــربازى، خاطرنشان كرد: س جرايم فرار از خدمت س

هستند. 
ــارهاى غير منطقى در  ــتى و اقتصادى، بى عدالتى در رفتار، فش ــكل معيش ــردار زاده كمند، مش س
يگان ها، عدم آگاهى از ضوابط و مقررات و پايين بودن هزينه جرم براى سربازان فرارى را از عوامل 
وقوع جرم در دوران خدمت سربازى برشمرد و افزود: ايجاد مراكز مشاوره، جلسه اخوت با فرماندهان 

و تغيير در ضوابط و مقررات برخى قوانين از عوامل كاهش جرايم فرار از خدمت سربازى است. 
ــررات، منزلت افزايى  ــعه نظارت، ثبات و بهبود قوانين و مق ــته، توس ــتمرار اقدامات شايس وى اس
ــبت به باورهاى دينى، تبيين و تبليغ نقش سربازان در  ــربازان و آگاهى بخشى بيشتر به آنان نس س
تأمين امنيت، اجراى آموزش هاى مفيد، افزايش سطح معيشت در سربازخانه ها، توانمندسازى فردى 
ــربازان، عدم تبعيض بين سربازان و آشنايى فرماندهان با روش ها و  و اجتماعى، مديريت نيازهاى س
تكنيك هاى علمى براى پيشگيرى از جرايم را از ديگر راههاى كاهش جرايم دوران سربازى دانست. 
ــوص كاهش جرايم در  ــخنان مقام معظم رهبرى در خص ــد در پايان به ديگر س ــردار زاده كمن س
ــلح زياد است» اشاره و افزود:  ــلح كه مى فرمايند:  «حتى يك جرم هم در نيروهاى مس نيروهاى مس
امروز نيروهاى مسلح با ايجاد امنيت پايدار مايه افتخار كشور هستند و بايد براى ريشه كنى جرايم 

و تحقق منويات فرمانده كل قوا تالش ها بيش از پيش افزايش يابد. 
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بررسى تطبيقى اختالس و تصرف غير قانونى در حقوق كيفرى ايرانبررسى تطبيقى اختالس و تصرف غير قانونى در حقوق كيفرى ايران  (بخش چهارم)(بخش چهارم)
دكتر محمد جعفر حبيب  زاده، عباس منصورآبادى

3) موارد مشتبه 
ــدارى از وجوه نقد در اختيار خود را براى  ــف) اگر يك كارمند مق ال
ــخصى خود مثل اداى دين يا خريد مايحتاج خويش بردارد و  نياز ش
ــد كه پس از رفع نياز آن را مسترد كند، آيا چنين  ــته باش قصد داش

رفتارى را بايد اختالس محسوب داشت يا تصرف غير قانونى؟ 
شايد بتوان اين گونه استدالل كرد كه برداشت را مترادف تصاحب 
ــاب آوريم،  ــم و آن را به معناى تملك و تصرف مالكانه به حس بداني
ــوءنيت خاص دارد  ــن رفتار در بعد ركن معنوى نياز به قصد و س اي
ــت كه الزمه اين معنا، نفى مالكيت  و آن قصد تصاحب و تملك اس
ــتقال  ــه چنين موردى مرتكب مالكيتى را مس ــت. از آنجا ك غير  اس
ــك اصلى) نكرده،  ــى مالكيت غير (مال ــت و نف براى خود قائل نيس
ــت. به عالوه وجوه نقد  ــوب داش اقدام او را نمى توان اختالس محس
ــود يعنى نمى توان آن را  ــوب مى ش از حيث ماهيت، مال كلى محس
ــخص عهده دار حفظ يا به  عين معين فرض كرد. بنابراين هرگاه ش
ــد، در صورتى كه وجوه  ــاندن وجوهى از جانب غير  باش مصرف رس
ــا اين قصد كه آنها را جايگزين خواهد كرد-  به مصرف ديگرى  را-  ب
ــب كرده، زيرا  ــن فرض كرد كه او را تصاح ــاند، نمى توان چني برس
ــغول  ــخص به مال غير معين مش ــن موارد در هر حال ذمه ش در اي
ــت و هر وجه نقد ديگرى را جايگزين كند، اعتبار همان وجهى  اس
ــود. كما اينكه در باب خيانت در  ــت كرده دارا خواهد ب را كه برداش
ــامل پول نقد  ــه تلف كردن مال ش ــى بر اين باورند ك ــت، بعض امان
ــود؛ زيرا قابل جبران است و تلف كردن در مورد آن مصداق  نمى ش
ــت كه تصاحب هم  ــتدالل مى توان گف ــدا نمى كند. با همين اس پي
ــد مرتكب با  ــورد آن مصداق پيدا مى كند، مگر آنكه محرز باش در م
ــد تصاحب و نفى مالكيت صاحب مال، وجه نقد يا پول را مورد  قص
ــتفاده قرار داده يا اين كه از استرداد آن خوددارى كرده يا منكر  اس

دريافت آن شده است. 
ــت  ــتدالل هاى فوق ناتمام اس ــد كه اس اما همچنين به نظر مى رس
ــخص از  ــت؛ زيرا در چنين موردى، همين كه ش و قابل پذيرش نيس
ــن رفتار او  ــه اى را انجام داد، اي ــرده و با آن معامل ــت ك وجوه برداش
ــه مال خود رفتار كرده، يعنى  ــت مى كند كه با مال غير  به مثاب حكاي
ــت كه مبين تصاحب وجوه و برخورد  ــر زده، رفتارى اس آنچه از او س
ــت. بنابراين، همان رفتارى كه براى ارتكاب اختالس  مالكانه با آن اس
ضرورت داشته از كارمند سرزده و جرم به صورت تام واقع شده است. 
ــد، تصاحب  همان گونه كه در بحث از رفتار مجرمانه اختالس بيان ش
ــت و قانون گذار واژه برداشت را در خصوص  ــت آنهاس وجوه به برداش
ــاير  ــوه به كار برده و تصاحب را ناظر به تملك س ــرف مالكانه وج تص

اموال منقول دانسته است. 
ــتدالل پيشين شايد در باب خيانت در امانت قابل پذيرش باشد،  اس
ــت و تصاحب را به عنوان دو  ولى در باب اختالس كه قانونگذار برداش
ــداق متفاوت براى ارتكاب اين جرم پيش بينى كرده، به هيچ وجه  مص
ــت و لذا قصد مرتكب به مسترد داشتن وجوه يا حتى  قابل قبول نيس

ــت و  ــئوليت كيفرى او نخواهد داش ــترداد آنها تاثيرى در رفع مس اس
ــت كه جرم به صورت  ــترداد مال به منزله اين اس اين قصد يا حتى اس
ــيمان شده  ــده و مرتكب پس از ارتكاب، از اقدام خود پش تام واقع ش
ــن وضعيت فقط  ــت كه اي ــوء آن برآمده اس و درصدد جبران آثار س

مى تواند به عنوان كيفيت مخفقه در نظر گرفته شود. 
ــه نقد، موضوع  ــود كه اصوال وج ــتنباط مى ش بنابراين، اين گونه اس
ــوه نقد همواره  ــتفاده از وج ــرار نمى گيرد و اس ــرف غير قانونى ق تص
ــتفاده از وجوه  ــازات خواهد بود؛ زيرا اس ــوان اختالس قابل مج به عن
ــت آنها و از بين رفتن آنها دارد، در حالى كه رفتار  مالزمه اى با برداش
ــتعمال و استفاده) در جايى قابل تصور  مجرمانه تصرف غير قانونى(اس
است كه از منافع مال، انتفاع و بهره بردارى شود و عين آن باقى بماند، 
بدين ترتيب، هرگاه يك كارمند وجوهى را كه در اختيار دارد به نفع 
ــتفاده قرار دهد، اقدام او اختالس خواهد بود،  خود يا ديگرى مورد اس

نه تصرف غير قانونى. 
ــوند حكم وجوه نقدى را پيدا مى كنند  ب) مطالبات وقتى وصول ش
ــات» ندارند.  ــد و ديگر عنوان «مطالب ــه در اختيار مأمور قرار دارن ك

ــئله قابل طرح اين است كه آيا عمل كارمندى كه عمدا از وصول  مس
مطالبات خوددارى مى كند، اختالس است يا تصرف غير قانونى؟ 

منظور از مطالبات هرگونه دين يا تعهد مالى است كه براساس يك 
ــه حكم دادگاه به نفع دولت بر  ــه حقوقى يا به موجب قانون يا ب رابط
عهده اشخاص قرار مى گيرد؛ از قبيل عوارض، ماليات، حقوق گمركى، 
ــتخدمان عمومى و  ــاير وجوهى كه مأموران و مس ــزاى نقدى و س ج

دولتى مكلف به وصول و اخذ آنها از اشخاص هستند. 
ــه عدم وصول،  ــتدالل ك ــت با اين اس در چنين مواردى ممكن اس
ــت و تصاحب به نفع ديگرى است گفته شود كه عمل اختالس  برداش
ــد كه با لحاظ معيارهاى قانونى مندرج در  ــت؛ ولى به نظر مى رس اس
ــرف غير قانونى»  ــار مرتكب را بايد «تص ــون مجازات عمومى، رفت قان
ــمت از ماده(153)  ــى كنيم، معيار مورد نظر در اين باره، آن قس تلق
ــت كه عدم ضبط سپرده يا  قانون مجازات عمومى اصالحى 1355 اس
ــته بود، چرا  عدم وصول وجه تخلف را صراحتا تصرف غير قانونى دانس
ــت و عدم وصول  ــه رفتار مجرمانه در باب اختالس همواره فعل اس ك
ــراى رفع اين ترديد، قانون گذار  ــت. بنابراين ب مطالبات، ترك فعل اس

ــا آن را تصرف غير قانونى اعالم كرده بود، البته  قبل از انقالب صراحت
اگر مطالبات عين معين باشند، شايد بتوان تحليل ديگرى ارائه داد و 

عدم وصول را تصاحب به نفع ديگرى به حساب آورد. 
ــه ديگرى بدهد تا  ــى را كه در اختيار دارد ب ــر كارمندى مال ج) اگ
پس از استفاده يا رفع نياز مسترد كند، در صورتى كه تحويل گيرنده 
ــترداد آن خوددارى  ــرد يا تصاحب كند و عمدا از اس ــن بب آن را از بي
ــرد؟ در اين مورد نيز  ــد چه عنوانى پيدا خواهد ك ــل كارمن ورزد، عم
ــتن رفتار كارمند موجه تر به نظر مى رسد، چه  تصرف غير قانونى دانس
آنكه كارمند باعث محروميت صاحب مال(دولت) از مالش شده، لكن 
ــت را در پى  ــت زده كه اين محرومي ــه فعلى دس ــا ب نه خودش رأس
ــت. لذا عمل تحويل گيرنده  ــد ونه اين قصد را داشته اس ــته باش داش
ــمول  ــت و عمل كارمند مش ــت در امانت منطبق اس ــا عنوان خيان ب
ــت؛ زيرا هم معاونت در خيانت در امانت كرده و هم  تعدد معنوى اس
ــده است و طبق ماده(46) قانون مجازات  مرتكب تصرف غير قانونى ش
ــت در مورد او  ــد اس ــالمى بايد مجازات جرمى كه مجازات آن اش اس

اعمال شود. 



شنبه
25دی1395 شماره6694 www.forsatnet.irایران زمین

اخبار اخبار

بيمه تامين اجتماعي از ارديبهشت ۹۵ و 
بيمه خدمات درماني از مهر ۹۵ تا كنون 

سهم بيمه اي خود را پرداخت نكردند
فرصت  خبرنگار  ساری- 
مراكز  پزشكان   - امروز 
خانواده  پزشك  مجري 
رئيس  با  كه  اي  جلسه  در 
پزشكي  علوم  دانشگاه 
خواستار  داشتند  مازندران 

پيگيري و انعكاس مطالبات معوقه خود شدند دكتر قاسم جان بابايي 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران در نشستي كه با حضور جمعي 
از پزشكان مراكز مجري پزشك خانواده برگزار شد ، ضمن تقدير 
از پزشكان مجري طرح پزشك خانواده و اظهار تاسف از مشكالت 
پيش آمده بابت عدم پرداخت به موقع مطالبات ، از عملكرد سازمان 
هاي بيمه گر درنحوه پرداخت مطالبات بيمه اي انتقاد كرد و افزود : 
پرداخت به موقع حقوق و مزايا ازعوامل بسيار تاثير گذار در افزايش 
اين  و  است  خانواده  پزشك  طرح  پزشكان  كارايي  و  رضايتمندي 
درحالي است كه تنها منبع درآمد اين پزشكان از محل دريافتي سهم 
بيمه ها ي طرف قرار داد است و اين پزشكان مجاز به خدمت در 
بخش خصوصي نمي باشند. همچنين در اين جلسه نماينده مراكز 
مجري شهري پزشك خانواده با بيان اينكه سهم سرانه سازمان بيمه 
تامين اجتماعي از ارديبهشت ۹۵ و بيمه خدمات درماني از مهر ۹۵ تا 
كنون پرداخت نگرديده عنوان كرد : عدم پايبندي سازمان هاي بيمه 
گر به پرداخت منظم و به موقع مطالبات موجب عدم پرداخت به موقع 
حق الزحمه و كارانه پزشكان شده و در روزهاي پاياني سال موجبات 
مشكالت عديده معيشتي و مالي براي همكاران بخصوص پزشكان 
تمام وقت كه تنها راه امرار معاش آنان از همين پرداخت ها مي باشد 
؛ گرديده است و امكان ادامه چنين وضعيتي با توجه به اين مشكالت 
وجود ندارد . گفتني است ۶۵ در صد از بيمه شدگان طرف قرارداد با 
مجريان طرح پزشك خانواده از بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي 
مي باشد و ساير بيمه شدگان از سازمان هاي بيمه خدمات درماني 
، نيروهاي مسلح و كميته امداد مي باشند . بيمه تامين اجتماعي از 
ارديبهشت ۹۵ و بيمه خدمات درماني از مهر ۹۵ تا كنون سهم بيمه 

اي خود را پرداخت نكردند
رئيس پليس فتای شهرستان شاهرود

۹3 درصد حضور افراد در فضای مجازی 
بيهوده و بی هدف و غيراخالقی

خبرنگار  شاهرود- 
سرگرد   - امروز  فرصت 
بصیرتی  نشست  در  گیالنی 
و فضای مجازی کانون بسیج 
گفت:  شاهرود  هنرمندان 
خوشبینانه  در  آمار  طبق 

ترین حالت 7 درصد استفاده کنندگان از فضای مجازی برای استفاده 
و  بیهوده  موارد  دنبال  باقیمانده  دارند و ۹3 درصد  سازنده حضور 
بی هدف و غیراخالقی هستند. سرگرد محمود گیالنی در نشست 
بصیرتی و فضای مجازی که به همت کانون بسیج هنرمندان و اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در سالن جلسات فرهنگسرای مهر شاهرود 
برگزار شد در سخنانی با اشاره به آسیب ها و تهدیدات سایبری اظهار 
کرد: مقام معظم رهبری در بیانات خود می فرمایند) اهمیت فضای 
مجازی به اندازه اهمیت انقالب انقالب اسالمی است( و این تاکید 
بدان معناست که باید در فضای مجازی همه حضور داشته باشند و 
در کالم دیگری حضور در فضا و نشر معارف الهی را وظیفه هر فرد 
مسلمان بیان می کنند که ترس از آن است که در قیامت در این مورد 
از انسان بازخواست شود. وی با اشاره به فرصت های فضای مجازی 
افزود: جهانی و فرامرزی،دست یابی آسان به آخرین اطالعات،جذابیت 
ارتباطات،کاهش هزینه های اقتصادی و  و تنوع،آزادی اطالعات و 
اجتماعی،گسترش عدالت رسانه ای،گسترش تعامالت و نبادل نظرها 
با سرعت بسیار باال از جمله فرصت های این فضاست. گیالنی با 
بیان تهدیدات فضای مجازی خاطر نشان کرد: ایجاد شکاف در بین 
نسل ها و اختالف سطح آگاهی، اتالف عمر و اختالل در مدیریت 
زمان،وابستگی بیش از حد به سانه در حد اعتیاد،کاهش ارتباطات 
عاطفی و تعامالت فرد به فرد و رو در رو،دور شدن از واقعیت ها و 
خیال پردازی، ابتال به افسردگی و اختالل در خواب،نفوذ در حریم 
خصوصی افراد و افزایش فریب و رشد جرایم و خشونت از جمله 
تهدیدات این فضاست. وی با بیان اینکه بیشترین آسیب پذیری در 
این فضا برای فرزندان و کودکان و نوجوانان است تصریح کرد: بودن 
والدین در کنار فرزندان برای حضور در این فضا بسیار مهم است و 
نباید از این فضا دور شویم و بیشتر از 2 ساعت نباید در فضای مجازی 

در شبانه روز حضور داشت. 

نايب قهرماني تيم بدمينتون صنعت آب و  برق 
استان زنجان درمسابقات خراسان رضوي

زنجان- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش دفترروابط عمومي 
ورزش  ترويج  با هدف  زنجان،  استان  برق  نيروي  توزيع  شركت 
بين  وسالمتي  نشاط  روحيه  افزايش  و  كار  محيط  در  همگاني 
كاركنان مجموعه وزارت نيرو ، يكدوره مسابقات دوستانه مابين تيم 
هاي بدمينتون صنعت آب و برق استان زنجان و استان خراسان 
رضوي برگزار شد . در اين دوره از مسابقات كه بصورت دو مسابقه 
دونفره و سه مسابقه تك نفره به ميزباني شركت آب منطقه اي 
خراسان رضوي برگزار شد ، تيم صنعت آب وبرق استان زنجان 
پس از تيم شركت آبفاي خراسان رضوي موفق به كسب عنوان 
نايب قهرماني گرديد. گفتني است در حاشيه اين مسابقات تيم 
صنعت آب وبرق استان زنجان با كميته داوران هيات بدمينتون 
استان خراسان رضوي نيز به رقابت پرداخت و در نهايت : احسان 
اسماعيلي از توزيع برق زنجان و مجتبي محجوبي از آبفاي زنجان 
مقام نخست ، جوادانصاري و محمدشهبازي هردو از شركت برق 
منطقه اي زنجان مقام دوم و مصطفي نجفيان وحسن كامل عباسي 
از كميته داوران هيات بدمينتون استان خراسان رضوي عنوان سوم 

را كسب كردند .

مشكالت شركت بهره برداری از شبكه 
های آبياری كارون بزرگ بررسی شد

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - با حضور معاونت حفاظت و بهره 
برداری، معاونت برنامه ریزی و بودجه، مدیریت بازرسی، حسابرسی 
و مجامع سازمان آب و برق خوزستان، در یک جلسه هم اندیشی، 
مشکالت شرکت آبیاری کارون بزرگ در زمینه بهره برداری بررسی 
از  این جلسه که در سالن کنفرانس شرکت بهره برداری  شد. در 
شبکه های آبیاری کارون بزرگ برگزار شد، "محسن سعادت فر" 
مدیرعامل شرکت، وضعیت عمومی شرکت مذکور را تشریح کرد. 
سپس "مصطفی شبه" معاون حفاظت و بهره برداری سازمان آب 
و برق خوزستان در خصوص وضعیت شرکت های بهره برداری از 
شبکه های آبیاری توضیحاتی ارائه کرد. پس از آن، موضوعات مختلف 
شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ، توسط سایر 
مسئوالن سازمان آب و برق خوزستان مورد بحث وتبادل نظر قرار 
گرفت و در پایان از تاسیسات و ساختمان های اداری شرکت مذکور 

بازدید به عمل آمد.
ديدار با همكاران آبفای لنگرود مطرح شد: 

به سه پيشنهاد دهنده برتر در زمينه 
افزايش درآمد پايدار شركت جوايز ارزنده 

ای اهدا خواهد شد
مهندس حسینی رئیس هیأت مدیره و  رشت- زینب قلیپور- 
شهرستان  وفاضالب  آب  امور  همکاران  با  شرکت  این  مدیرعامل 
که  صمیمانه  دیدار  این  در  کرد.  برگزار  صمیمانه  لنگروددیداری 
معاونین مهندسی وبرنامه ریزی آبفای گیالن نیز حضور داشتند، 
شد  بررسی  لنگرود  آبفای  همکاران  های  ودرخواست  موضوعات 
وقرار شدهمکاران در مورد دستیابی به عملکردو بهره وری بهتر ارائه 
پیشنهاد نمایند. مهندس حسینی در این نشست ضمن تأکید برتالش 
در رفع مشکالت همکاران تصریح کرد: ترتیبی اتخاذ خواهد شد به 
سه پشنهاد دهنده برتر درخصوص افزایش درآمد پایدار شرکت جوایز 
ارزنده ای از طرف شرکت اهدا شود. در ادامه مهندس حسینی مدیر 
عامل آبفای گیالن به همراه معاونین مهندسی وتوسعه و معاون برنامه 
ریزی و منابع انسانی شرکت از پروژه ها وتاسیسات آب شهرستان 

لنگرودبازدید نمودند. 

رئيس مركز سامانه ارتباطات مردمی  122 شركت آبفای 
استان زنجان :

تماس بيش از 400 هزار  نفر از مشتركين استان 
با مركز پيام در ۹ ماهه نخست سالجاری

زنجان - خبرنگار فرصت امروز - از ابتدای سال تا پایان آذر ماه 
42۹هزار و۹7۵  نفر از مشترکین استان زنجان با مرکز پیام شرکت 
آب و فاضالب استان زنجان تماس گرفته اند .  آقای سید اکبر هاشمی 
استان  آبفای  ارتباطات مردمی  122 شرکت  رئیس مرکز سامانه 
زنجان گفت : در این بازه زمانی 148 هزار و ۵00 نفر با تلفن های 
مستقم و 281 هزار و 47۵ نفر با سامانه 122 مرکز پیام تماس گرفته 
و مشکالت خود را مطرح کردند .  وی به علت تماس مردم با مرکز 
پیام هم اشاره کرد و افزود : قطعی آب ، اعالم شکستگی و پیگیری آن 
، آب بهاء ، خرید انشعاب ، خدمات فاضالب و افت فشار از علت تماس 
مشترکین استان با مرکز پیام بود که بیشترین مورد مربوط به علت 
قطعی آب شرب می باشد . رئیس مرکز سامانه ارتباط مردمی  122 
شرکت آبفای استان در ادامه به میزان بروز حوادث و شکستگی هم 
اشاره کرد و گفت : طی ۹ ماهه نخست سالجاری ۶ هزار و ۶00 مورد 
شکستگی به این مرکز اعالم شده است که بیشترین مورد مربوط به 
آذر ماه با یک هزار و 12۵ فقره می باش که علت این افزایش متصل 
شدن 10 شهر دیگر استان زنجان به سامانه می باشد . هاشمی در 
ادامه تصریح کرد :  کمترین میزان اعالم شکستگی مربوط به فروردین 
ماه با 403 فقره است .  وی افزود : مرکز سامانه ارتباطات مردمی به 
صورت شبانه روز با شماره تلفن های 337۶1133 و 337۶1144 و 
سامانه 122 آماده ارائه خدمات به مشترکین می باشد که در حال 
حاضر شهرهای زنجان ، قیدار ، ابهر ، خرمدره ،صائین قلعه ، هیدج ، 
سهرورد ، سجاس ، گرماب ، زرین رود ، کرسف، و نور بهار به سامانه 

122 متصل هستند . 

مراسم تكريم، تجليل و معارفه هفت مدير 
دفتر و رئيس اداره  در شركت توزيع 

نيروی برق استان گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز - مراسم تکریم، تجلیل و معارفه 
مشاغل،  بندی  طبقه  و  سازماندهی  عمومی،  روابط  دفاتر  مدیران 
مهندسی و نظارت، توسعه مدیریت و تحول اداری، آموزش و برنامه 
ریزی نیروی انسانی، امور کارکنان و رفاه و رئیس اداره رفاه و درمان 
برگزار شد.به گزارش پایگاه خبری شرکت توزیع نیروی برق استان 
گلستان در ابتدای این مراسم حجت االسالم سعید بیرقدار مسئول 
فرهنگی صنعت آب و برق استان در سخنانی ضمن تبریک به مدیران 
دیگران  به  و ضرورت کمک  به خدا  ایمان  اهمیت  بیان  به  جدید 
پرداخت.به گفته وی در کالم معصومین اینکه نفع انسان به دیگران 
برسد بزرگترین عبادت است و فرصت خدمت به خلق به گونه ای 
است که در هر صورت حسرت روز قیامت را به دنبال دارد.در ادامه 
این مراسم مهندس علی اکبر نصیری مدیرعامل نیز در سخنانی با بیان 
اینکه با تغییرات است که تحول ایجاد می شود به بیان انتظارات خود 
از مدیران جدید شرکت پرداخت.وی آماده سازی، تصویب و اجرایی 
شدن تاپ چارت شرکت را از اهم خواسته های خود در حوزه منابع 
انسانی برشمرد و تأکید کرد که یک سازمان قوی از چارت قوی ای نیز 
برخوردار است و با اشاره به اینکه در ممیزی ها و ارزیابی ها بحث رقابت 
بین شرکت ها وجود دارد افزود: ارتقاء و پوشش ضعف ها، رفع نقاط 
قابل بهبود و استفاده از تجربیات ممیزان و ارزیابان از دیگر جنبه های 
ممیزی است.وی در ادامه، تسریع در عملیاتی شدن برنامه استراتژیک 
شرکت و تدوین نرم افزار برای خروج کار از حالت سنتی و سیستمی 
شدن کارها در امور کارکنان و رفاه را از خواسته های دیگر خود در این 
حوزه برشمرد.مهندس نصیری در بخش دیگری از سخنان خود روابط 
عمومی را انعکاس دهنده ی عملکرد سازمان معرفی کرد و انعکاس 
تالش های صورت گرفته در شرکت به رسانه ها جهت اطالع رسانی و 
سازمان های باالدستی را نیازمند تدبیر و برنامه ریزی هدفمند ارزیابی 
کرد.وی با بیان اینکه کسب مقام سوم کشوری در کاهش پیک نتیجه 
همین دست برنامه ریزی ها و هماهنگی های بین واحدی است افزود: 
زمانی که طرح ها توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد می توان به 
حرکت رو به جلو و بالندگی شرکت امیدوار بود.مدیرعامل شرکت تفکر 
مهندسی در طراحی شبکه را از انتظارات خود از مدیر جدید دفتر 
مهندسی و نظارت برشمرد و آرایش بهتر شبکه و استفاده از تجهیزات 
استاندارد را متضمن وقوع حوادث کمتر در شبکه های توزیع برق 
استان دانست.وی با اشاره به اینکه وقوع برخی حوادث ساختاری، ریشه 
در نوع طراحی شبکه دارد گفت: در طراحی شبکه هر چه مهندسی 
تر بیاندیشیم با مشکالت و معضالت کمتری در بهره برداری مواجه 
خواهیم بود.مهندس نصیری در بخش پایانی سخنان خود به موضوع 
ساختمان شرکت پرداخت، وی در این باره گفت: بحث ساختمان ستاد 
شرکت معضل اساسی ای است که سال ها موجب رنج پرسنل شده 
است. وی از مشاور فنی جدید خود خواست که با مدیریت، راهبری و 
برنامه ریزی صحیح موضوع خرید و تجهیز ساختمان در سایت اداری 
را پیگیری کند تا کلیه پرسنل در سریعترین زمان ممکن به آنجا نقل 

مکان نمایند.

نشست مديرعامل شركت آب وفاضالب 
گيالن  با نماينده مردم شهرستان سياهكل 

رشت- سارا شامخی- در نشست مدیرعامل این شرکت با نماینده 
مردم شریف شهرستان سیاهکل در مجلس شورای اسالمی و فرماندار 
این شهرستان، احداث مخازن ذخیره آب بعنوان عامل موثر در رفع 
مشکالت حوزه آبرسانی شهرستان سیاهکل برای مصارف روزانه مطرح 
شد. سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای 
گیالن با اشاره به پروژه های در حال اجراء شهرستان سیاهکل اظهار 
داشت: حفر و تجهیز یک حلقه چاه و خط انتقال آن با هدف تأمین 
آب شرب شهروندان انجام گرفته و امیدواریم مخزن 1000 مترمکعبی 
دیلمان نیز در سال جاری به بهره برداری برسد. وی در ادامه افزود: 
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی جهت ساخت تصفیه خانه و شبکه 
جمع آوری شبکه فاضالب شهر سیاهکل در دستور کارشرکت آب 
وفاضالب استان گیالن می باشد. سپس نیکفر نماینده مردم شهرستان 
سیاهکل در مجلس شورای اسالمی در اهمیت آب سخن گفت و از 
تالش شرکت آب وفاضالب استان گیالن برای تامین این مایه حیات 
قدردانی کرد و اظهار داشت: تالش همه مسئولین استان و شهرستان 
این است که سطح ارائه خدمات به شهوندان عزیز ارتقاء یابد. اسالمی 
فرماندار سیاهکل نیز با ذکر این نکته که سیاهکل یک شهر کوهپایه ای 
است افزود: شرایط اقلیمی خاص سیاهکل آن را متمایز از دیگر شهرها 
نموده است و از مجموع اعتباراتی که به شهرستان سیاهکل تعلق 
گرفته 4/۹درصد برای آب و فاضالب شهری ۹/۹درصد برای آبفار و 4/2 
هم به آب منطقه ای اختصاص يافت که امیدواریم با احداث مخازن 
ذخیره آب 3000 و ۶00 مترمكعبي سياهكل مشکالت این حوزه 
در مواقع بحران نیز مرتفع گردد. مهندس حسینی به اتفاق فرماندار 
سیاهکل امور آبفای سیاهکل و پروژه های آبرسانی این شهرستان 

بازدید و مراحل اجرایی پروژه ها را مورد بررسی قرار دادند. 
با همكاری كميته امداد و آموزش و پرورش استان بوشهر:
اجرای طرح "احسان دانش آموزی" با توزيع 

177 هزار پاكت و قلک در مدارس استان بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز-  مدیر کل کمیته امداد استان 
بوشهر از اجرای طرح "احسان حسینی" با توزیع 177 هزار پاکت 
و قلک در سطح مدارس استان بوشهر خبر داد. به گزارش سایت 
خبری کمیته امداد، احمد لطفی ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری 
میان دانش آموزان را از مهم ترین اهداف این طرح " احسان دانش 
آموزی" عنوان کرد و اظهار کرد: مشارکت مردم در حل مشکالت 
نیازمندان و رسیدگی به وضعیت و هزینه تحصیلی فرزندان افراد 
تحت پوشش یکی از مهم ترین برنامه های کمیته امداد است. مدیر 
کل کمیته امداد استان بوشهر هدف از اجرای طرح احسان حسینی 
را ترویج روحیه انفاق و نیکو کاری در بین دانش آموزان و همچنین 
کمک به تحصیل دانش آموزان نیازمند بیان کرد و افزود: این طرح  
همه ساله پس از بازگشایی مدارس، با همکاری خوب کمیته امداد و 
آموزش و پرورش استان اجرا می شود و امسال نیز توزیع این قلک 
ها از 1۵ آبان شروع شده و تا اواخر بهمن جمع آوری می شود. مدیر 
کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به اینکه هم اکنون 7 هزار ۵37 
دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند، یادآور شد: 
با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، مبالغ حاصل از این قلک ها 
با هماهنگی مدیران و رابطان فرهنگی مدارس جهت تأمین پوشاک 
و امکانات تحصیلی و رفاهی، تحویل دانش آموزان نیاز بی بضاعت 

همان مدارس یا دیگر دانش آموزان نیازمند قرار خواهد گرفت.

تبریز - ماهان فالح- مدیر شرکت ملی پخش 
به  شرقی  آذربایجان  منطقه  نفتی  های  فرآورده 
عسگر  غالم  سردار  با  منطقه  مسئولین  همراه 
کریمیان فرمانده سپاه عاشورا دیدار و گفتگو کرد.به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی 
منطقه  نفتی   های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت 
آذربایجان شرقی، ابوالفضل روح اللهی در دیدار با 
ارائه گزارشی  سردار غالم عسگر کریمیان ضمن 
اجمالی از عملکرد منطقه آذربایجان شرقی اظهار 
کرد: این منطقه با 740 نفر نیروی بسیجی مخلص 
های  استان  به  رسانی  سوخت  کار  والیتمدار  و 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان 
را با گستره بیش ۹0 هزار کلیومترمربع برعهده 
دارد.وی در ادامه با تأکید بر انجام تأمین و توزیع 
به موقع و مطلوب سوخت مورد نیاز مردم شریف 
در بخش های مختلف مصرف در سال جاری گفت: 
این منطقه با در اختیار داشتن 4 انبار ذخیره سازی 
در شهرهای تبریز، مراغه، میانه و سراب، با انجام 
زمستانی  از  گذر  توانایی  مناسب  سازی  ذخیره 
سرد و سخت را دارد و هیچ گونه نگرانی جهت 
تامین سوخت وجود ندارد.ابوالفضل روح اللهی در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت 

اداره  در  بسیجی  تفکر  و  ارزشی  نیروهای  حضور 
و  عملیاتی  ابعاد  در  منطقه  عملکرد  افزود:  امور، 
و  بسیج  اهداف  با  هماهنگ  و  همسو  فرهنگی 
کمااینکه  باشد  می  رهبری  معظم  مقام  منویات 
اردوهای  برگزاری  نور،  راهیان  اردوی  در  شرکت 
مناسبتی  های  برنامه  اجرای  زیارتی،  و  فرهنگی 
سالگرد ارتحال حضرت امام )ره(، گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس، هفته بسیج، گرامیداشت حماسه۹ 

دی، دهه مبارک فجر، همچنین برگزاری برنامه 
های متنوع فرهنگی و مذهبی نظیرزیارت عاشورا 
و نیز دوره های آموزشی و سخنرانی در قالب برنامه 
افزایی  بصیرت  جهت  صالحین  های  حلقه  های 
کارکنان خدوم از جمله اقدامات این منطقه است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شرقی در خاتمه با تأکید بر پیروی و 
پشتیبانی از مقام عظمای والیت اظهار داشت: خط 

قرمز ما در حوزه کار و زندگی فرمایشات و منویات 
مقام معظم رهبری است.در ادامه این دیدار سردار 
غالم عسگر کریمیان فرمانده سپاه عاشورا ضمن 
تبریک والدت با سعادت امام حسن عسگری )ع( 
و نیز انتصاب ابوالفضل روح اللهی به سمت مدیر 
منطقه آذربایجان شرقی بعنوان مدیری بسیجی و 
والیتمدار، با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی 
)ره( گفت: بهترین راه مبارزه با آمریکا، خدمت به 
مردم است. وی با بیان اهمیت خدمتگزاری به مردم 
شریف با ذکر حدیثی از پیامبر اکرم )ص( ادامه 
داد: اگر خدا شما را دوست داشته باشد کار مردم 
رابه شما ارجاع می دهد، بنابراین باید قدر توفیق 
خدمتگزاری را دانست برای اینکه می تواند مزرعه 
در  سپس  کریمیان  باشد.سردار  آخرت  برای  ای 
خصوص اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
گفت: وظیفه سپاه حمایت از ارزش های انقالب 
اسالمی است و هرقدر اقتدار نظام باال رود قدرت 
بازدارندگی آن نیز زیاد می شود.وی با اشاره به مردم 
محور بودن نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
گفت: به فرموده حضرت امام خمینی)ره( مردم ولی 
نعمت ما هستند و مسئولین ارزشی بعنوان بدنه این 

نظام باید پاسدار ارزشهای انقالبی باشند.

مدير شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربايجان شرقی:

عملکرد منطقه در ابعاد عملیاتی و فرهنگی همسو و هماهنگ با اهداف بسیج و منویات مقام معظم رهبری است

با افزايش 20 درصدی توليد در ۹ ماه امسال؛

22 هزار میلیارد درآمد در مجتمع گاز پارس جنوبی حاصل شده است

 اروميه - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش 
صنعتی  شهرکهای  شرکت  عمومی  روابط 
آذربایجان غربی، احسانجوی در این دیدار با بیان 
اینکه منطقه آزاد ماکو بدلیل موقعیت استراتژیک 
است،  برخوردار  باالی صنعتی  پتانسیل  از  خود 
اظهار داشت: در حال حاضر چهار شهرک صنعتی 
در این منطقه وجود دارد که می توان با تأمین 
زیرساختهای الزم و اعطای مشوقات زمینه حضور 
سرمایه گذاران خارجی را فراهم کرد. وی با اشاره 
به اینکه برق، روشنایی و خیابان کشی شهرک 

این  گفت:  است،  شده  تأمین  پلدشت  صنعتی 
شهرک صنعتی با مساحتی بالغ بر ۹0 هکتار در 

منطقه آزاد ماکو قرار دارد که در صورت تأمین 
واگذار  آماده  رسانی  آب  عملیات  اتمام  و  آب 
خواهد بود. رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای 
صنعتی آذربایجان غربی با بیان اینکه تعداد 13 
قرارداد واگذاری در شهرک صنعتی شوط منعقد 
شوط  صنعتی  شهرک  کرد:  اظهار  است،  شده 
بدلیل موقعیت خاص جغرافیایی از پتانسیل باالیی 
منطقه  همکاری  با  امیدواریم  و  است  برخوردار 
آزاد ماکو بتوانیم نسبت به توسعه این شهرک به 
میزان 3۵ هکتار دیگر اقدام نماییم.  احسانجوی 

همچنین با اشاره به تأمین برق شهرک صنعتی 
شماره 2 ماکو ، تصریح کرد: با توجه به تأمین 
به  صنعتی  شهرک  این  در  الزم  زیرساختهای 
محض برق دار شدن شهرک با هماهنگی منطقه 
آزاد نسبت به واگذاری زمین به سرمایه گذاران 
بخش تولید اقدام خواهد شد. وی در ادامه گفت: 
زمین های خدماتی و کارگاهی در شهرک صنعتی 
شماره 1 ماکو نیز ایجاد شده است که در خصوص 
واگذاری براساس سیاستهای سازمان مناطق آزاد 

هماهنگی های الزم صورت گرفته است.

دیدار مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو

 - امروز  فرصت  خبرنگار  ساری- 
مديرکل راهداری و حمل و نقل جاده 
و  حفظ  لزوم  بر  مازندران  استان  ای 
مراقبت از حريم راه هاي استان تاکيد 
کرد و گفت : ساخت و سازهاي غيرمجاز 
در حريم ، ايمني راه هاي مازندران را به 
خطر انداخته است. به گزارش خبرنگار 
مازندران ، مهندس احمد آفرین محمد 
و  حفظ  ساماندهی  نشست  در  زاده 
استان  این  های  راه  حریم  از  حراست 
عنوان نمود: حفظ و حراست و پاکسازی 

از حریم راه ها نیازمند یک همت و عزم 
ملی بوده که می بایست تمامی دستگاه 
آن  اجرا  به  ملزم  را  خود  ذیربط  های 
مانع  اگر  که  اين  اظهار  با  وي  بدانند. 
ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم راه 
هاي استان نشويم ، در بحث ايمني با 
چالش جدي مواجه خواهيم شد ، اظهار 
داشت : سازه هاي غيرمجاز در حريم راه 
هاي مازندران شناسايي شده است و با 
همکاري نيروي انتظامي و دادگستري 
بايد اعمال قانون شود. مديرکل راهداری 

و حمل و نقل جاده ای مازندران بر لزوم 
اجراي قوانين و مقررات ايمني راه ها 
تاکيد کرد و افزود : مردم فهيم استان 
خصوص  در  فعاليتي  هرگونه  از  قبل 
ساخت و ساز در حريم راه نسبت به اخذ 
مجوز الزم از اين اداره كل اقدام نمايند. 
مهندس محمدزاده گفت : خواستار عزم 
و ارادة ملي همه مردم علي الخصوص  
مالكين حاشيه راهها در زمينه پاكسازي 
حريم راهها شد و اظهار داشت : ساخت 
و ساز غير مجاز در حريم راهها يعني 

ترافيكي  ناگوار  پيامدهاي  از  استقبال 
و  محورها  سطح  در  شديد  ناامني  و 
همينطور محدوديت اراضي براي توسعه 
و تعريض محورها كه اين مسائل مي 
تواند در سطح وسيع تر عاملي در جهت 
استان  اين  جانبه  همه  توسعه  ركود 
سرسبز و واليت مدار باشد. گفتني است 
به استناد ماده 17 قانون ايمني راهها 
، ايجاد هرگونه ساختمان و ديواركشي 
و تاسيسات به شعاع صد متر از انتهاي 
حريم راهها و حريم راه آهن هاي كشور 

و در طول كنارگذرهائي كه وزارت راه 
و شهرسازي احداث نموده يا مينمايد 
و يا مسئوليت نگهداري آن را به عهده 
دارد بدون كسب مجوز از وزارت مذكور 

ممنوع ميباشد.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- امدیرعامل مجتمع گاز پارس 
جنوبی از درآمد ۵.۶ میلیارد دالر، معادل 22 هزار میلیارد تومان، 
حاصل از ارزش اضافه تولید در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع گاز 
پارس جنوبی، مسعود حسنی، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی 
در آیین آغاز به کار مرکز همیار کارکنان)EAP ( در مجتمع گاز 
پارس جنوبی گفت: برداشت از مخزن مشترک میدان گازی از ابتدای 
سال تا کنون، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 20 درصد افزایش 
یافته است. حسنی در ادامه خاطرنشان کرد: در نه ماه امسال ۵.۶ 
میلیارد دالر درآمد معادل 22 میلیارد تومان حاصل از ارزش اضافه 
تولید نسبت به مدت مشابه سال ۹4 محقق شده است. وی با بیان 
این  اهداف در  ار مهمترین  از محیط زیست یکی  اینکه حفاظت 
مجتمع می باشد افزود: برای تحقق اهداف در افق 1404 مجتمع گاز 

پارس جنوبی در هر 3 ماه، اهداف را پایش و برای رفع اشکاالتی که 
وجود دارد برنامه ریزی و رفع اشکال می نماید. حسنی در ادامه گفت: 
مجتمع عظیم گازی پارس جنوبی از سال 83 با تامین 3 درصد از 
تولید گاز کشور آغاز به کار کرده است و در حال حاضر ۶3.7 درصد 
از تولید گاز کشور در این مجتمع پاالیش و تامین می گردد. وی 
افزود: با پایان عملیات توسعه در پارس جنوبی در سال ۹7، میزان 
تامین گاز در پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی به 80 درصد 
خواهد رسید که در مجموع ۶0 درصد از سبد انرژی کشور در این 
مجتمع تولید خواهد شد.این مقام مسئول عنوان داشت : در آینده ی 
نزدیک مجتمع گاز پارس جنوبی با تولید ۵ میلیون بشکه میعانات 
گازی، به معادل دو برابر تولید شرکت بریتیش پترولیم خواهیم رسید.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در ادامه عنوان داشت: در پایان 
سال ۹7 با تالش متخصصان و کارکنان جوان ، برداشت 8۵0 میلیون 

متر مکعب گاز از مخزن مشترک، 720 میلیون گاز شیرین، 4 میلیون 
گاز ترش، 2 هزار و پانصد تن گوگرد تولید خواهد شد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - رییس 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همراهی بیش از 40 
نفر از مسئوالن و اساتید این دانشگاه به منظور 
آشنایی با ظرفیت های بندری و دریایی هرمزگان 
از مجتمع بندری شهید رجایی بازدید کردند . به 
گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، دکترسید احمد 
معتمدی و هیات همراه در بدو ورود به بزرگترین 
بندر تجاری ایران مورد استقبال مقامات ارشد این 
بندر قرار گرفت.  "اله مراد عفیفی پور" مدیرکل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان طی اظهاراتی به بیان 
اهمیت و جایگاه استان هرمزگان به عنوان مهم 
ترین استان ساحلی کشور و بندر شهید رجایی در 
صنعت حمل و نقل دریایی پرداخت. وی گفت: 

 40 و  ساحلی  نوار  کیلومتر   2238 از  هرمزگان 
درصد مرز دریایی کشور برخوردار است و همچنین 
سهمی ۶0 درصدی از تجارت دریایی کاال در کشور 
را به خود اختصاص داده است. مدیرکل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان همچنین گزارشی از وضعیت 
جذب سرمایه گذاری ها، بازگشت خطوط الینر، 
رونق فعالیت های کانتینری پس از برجام و آخرین 
وضعیت عملیاتی بندر شهید رجایی به مهمانان 
ارایه کرد.  عفیفی پور همچنین به سئوال های 
مطرح شده از سوی اساتید دانشگاه امیرکبیر در 
رجایی،  شهید  بندر  توسعه  های  طرح  خصوص 
راهکارهای ارتقای جایگاه این بندر در سطح بنادر 
جهان و همچنین افزایش سهم ایران در صنعت 
و  متخصص  نیروهای  گزینش  نحوه  بانکرینگ، 

دانش آموختگان دانشگاهی و مواردی دیگر پاسخ 
گفت در بخش دیگری از این دیدار، زمینه ها و 
نحوه همکاری دانشگاه امیرکبیر با مجتمع بندری 
های  دوره  برگزاری  خصوص  در  رجایی  شهید 
آموزشی و ارتقاء سطح دانش کارکنان مورد بررسی 
و تبادل نظر قرار گرفت. در ادامه، مهمانان ضمن 
بازدید از بخش های مختلف دروازه طالیی اقتصاد 
ایران، از نزدیک با آخرین دستاوردهای متخصصان 
در  و  شدند  آشنا  کشور  بندری  و  دریایی  حوزه 
جریان جدیدترین وضعیت عملیاتی بزرگترین بندر 
تجاری ایران قرار گرفتند . گفتنی است، ترمینال 
های 1 و 2 کانتینری، ترمینال های جنرال کارگو 
خلیج  نفتی  بندر  و  عمومی (  و  متفرقه   )کاالهای 
بازدید  مورد  که  بود  هایی  بخش  جمله  از  فارس 

قرار گرفت . الزم به ذکر است، بندرشهید رجایی با 
برخورداری از 18 دستگاه گنتری کرین  ) جرثقیل 
بارگیری کانتینری  ( و  غول پیکر جهت تخلیه و 
40 پست اسکله، بزرگترین و پیشرفته ترین بندر 
کانتینری ایران است . این بندر 23 کیلومتری غرب 
بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع شده است .

اهواز - خبرنگار فرصت امروز - روابط عمومی 
شركت  و  جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملی  شرکت 
هاي تابع، در چهاردهمين جشنواره روابط عمومی 
های برتر كشور، 3 عنوان برتر را كسب كردند. در 
چهاردهمين جشنواره روابط عمومي هاي برتر كشور 
كه در هتل المپيك تهران برگزار شد رضا طاهري 

رئيس روابط عمومي شركت ملي مناطق نفت خيز 
جنوب در بخش »كتاب« منتخب هيأت داوران اين 
جشنواره شد و لوح برگزيده را كسب كرد. علمدار 
روابط  رسانه  و  تبليغات  انتشارات،  رئيس  متولي 
عمومي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب نيز از 
سوي هيأت داوران جشنواره، جايزه »كارشناس برتر 

انتشارات روابط عمومي« را دريافت كرد. در بخش 
برگزيده  لوح  انتشارات«،  و  آنالين  عمومي  »روابط 
اين جشنواره به ابوذر شجاعي برجوئي رئيس روابط 
عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان 
بين  كنفرانس  سيزدهمين  در  همچنين  شد.  اهدا 
چهاردهمين  با  همزمان  كه  عمومي  روابط  المللي 

جشنواره روابط عمومي برگزار شد مقاله بهروز تقي 
محب رئيس روابط عمومي شركت بهره برداري نفت 
و گاز كارون با عنوان »بررسي تاثير روابط عمومي 
افزايش  در  جنوب  خيز  نفت  مناطق  ملي  شركت 
اجتماعي« جهت چاپ در كتاب مجموعه  سرمايه 
مقاالت كنفرانس مورد تأييد هيأت داوران قرار گرفت.

گزارش  به  امروز-  فرصت  خبرنگار  اروميه   
استان  و شهرسازي  راه  اداره كل  روابط عمومي 
آذربايجان غربي، مديركل راه و شهرسازي استان 
با اعالم اين مطلب گفت: حفاظت و نگهداري از 
اين  كاري  رسالتهاي  مهمترين  از  ملي  اراضي 
اداره كل است كه امسال توانستيم تحصيل 101 
داريوش  سازيم.  محقق  را  ملي  اراضي  از  هكتار 
نصر در تشريح عملكرد نه ماه مديريت امالك و 
حقوقي اين اداره كل از واگذاري 4 هكتار اراضي 
به متقاضيان زمين خبر داد و اظهار كرد: امسال 
و ۵10  هزار  به مساحت 42  زمين  قطعه   14۹
مترمربع به متقاضيان زمين در آذربايجان غربي 

واگذار شده است. وي به ثبت سند تكبرگي 411 
قطعه زمين در سامانه يكپارچه مديريت اراضي و 

مستغالت اشاره كرد و افزود: امسال اطالعات 278 
هكتار و ۵ هزار مترمربع از اراضي در اين سامانه 
ثبت شده است. مديركل راه و شهرسازي استان با 
تاكيد براينكه شفافيت اطالعات از ملزومات اصلي 
برنامه ريزي اصولي و كارآمد در بخش اقتصادي 
سامانه  اهميت  كرد:  تصريح  مي شود،  تلقي 
هوشمند امالك و مستغالت، به عنوان بستر اصلي 
آمايش  هاي  سياست  و  اقتصادي  ريزي  برنامه 
برنامه ريزي  و  مالكيت  حقوق  تثبيت  سرزمين، 
كاربري اراضي مورد بررسي قرار مي گيرد. نصر،  
افزايش امنيت مالكيت خصوصي، كاهش جرايم 
به  ورودي  هاي  پرونده   كاهش  زمين خواري،  و 

قوه قضائيه و افزايش امنيت سرمايه گذاري را از 
رساني  اطالع  و  سازي  شفاف  مزاياي  بارزترين 
و  امالك  مديريت  عملكرد  از  دقيق  و  صحيح 
از  همچنين  برشمرد.وي  كل  اداره  اين  حقوقي 
اخذ صورتمجلس تفكيكي ۵44 قطعه زمين خبر 
داد و گفت: صورتمجلس تفكيكي طبقات براي 
181 واحد اخذ شده است.صورتمجلس تفكيكي 
با استفاده از گواهي پايان ساختمان توسط ثبت 
اين صورتجلسه  تهيه مي شود.  امالك  و  اسناد 
صرفا به تعريف حدود اربعه واحدهاي مستقل و 
ذكر مساحت آنها و شماره گذاري آنها مي پردازد 

بي آنكه به مالكيت خصوصي واحدها بپردازد.

مديركل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران :

ساخت و ساز غیرمجاز در حریم ، ایمني راه هاي مازندران را به خطرانداخت

بازدید رییس و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بندر شهید رجایي

درخشش روابط عمومي مناطق نفت خیز جنوب در جشنواره روابط عمومی های برتر کشور

مديركل راه و شهرسازي آذربايجان غربي: 
امسال 10 قطعه زمین به مساحت یك میلیون و 11 هزار و 376 مترمربع از اراضي ملي در آذربایجان غربي  تملك شد ه است

تبریز - ماهان فالح- معاون فنی و عمرانی شهرداری 
تبریز از آغاز مراحل اجرایی استادیوم 12 هزار نفری 
تبریز،  در  ما  خبرنگار  گزارش  داد.به  خبر  خاوران 
محمدحسین اسحقی با اعالم این خبر، گفت: با توجه 
به تاثیر ورزش در توسعه سالمت جامعه، لزوم توسعه 
زیرساخت های ورزشی را تعیین می کند. وی افزود: یکی 
از زیرساخت های ورزش همگانی در شهرها، استادیوم ها 

هستند که طراحی آن ها بر پایه ارتقای توانایی جسمی 
و روحی انسان و نیز تسهیل روابط اجتماعی و فرهنگی 
در قالب های جمعی مورد توجه قرار دارد به همین 
به  اقدام  از سال های گذشته  تبریز  دلیل، شهرداری 
توسعه زیرساخت های ورزشی جهت توسعه سالمت 
جسم و روان شهروندان کرده است.معاون فنی و عمرانی 
شهردار تبریز ادامه داد: پروژه استادیوم 12 هزار نفری 
شهرک خاوران یکی از این پروژه ها است که هم اکنون 
در مرحله عقد قرارداد است.اسحقی اضافه کرد: با ورود 
ورزشگاه های جدید به عرصه ورزشی بدون شک شاهد 
پویایی و کیفیت بیشتر در رشته های مختلف ورزش 

شهر و همچنین اجرای مسابقات خواهیم بود.معاون 
فنی و عمرانی شهرداری تبریز در تشریح مشخصات 
فنی این پروژه اظهار داشت: این پروژه با نمای ترکیبی از 
کامپوزیت و سنگ طراحی شده و با مساحت تقریبی 33 
هزار مترمربع با سیستم سازه ای بتنی در محل شهرک 
خاوران احداث خواهد شد.وی همچنین در اجرای این 
پروژه به وجود فضای کافی برای جابجایی و راحتی در 
دسترسی به بخش های مختلف استادیوم تاکید کرد و 
خاطرنشان ساخت: دسترسی راحت برای ورود و خروج 
به استادیوم و رفتن به قسمت های مختلف آن همچون 
جایگاه تماشاگران، سرویس بهداشتی، بوفه ها و سایر 

قسمت ها، تأثیر مثبتی بر روی بهره بردن تماشاگران از 
حضور در استادیوم دارد.معاون فنی و عمرانی شهردار در 
بیان دیگر بخش های پروژه نیز، اضافه کرد: بخش اداری 
و ورزش های جنبی این پروژه در سه طبقه سازه ای 
اجرا می شود که  طبقه همکف شامل فضاهایی از جمله 
سالن  کشتی،  سالن  شمشیربازی،  بوکس،  اسکواش، 
وزنه برداری، سالن بدن سازی و همچنین بخش های 
جداگانه برای خدمات رسانی به بازیکنان تیم ها است.

اسحقی همچنین اضافه کرد: طبقه اول هم شامل اتاق 
مفسر ورزشی، اتاق فیلمبرداری و استودیوی تلویزیونی 

است و طبقه دوم نیز به جایگاه ویژه اختصاص دارد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبريز خبر داد؛

آغاز مراحل اجرایی استادیوم 12 هزار نفری خاوران
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