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رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد 

تشکیل کارگروه برای پرونده های 
طالق و خانواده در قوه قضاییه
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در چهارمین روز از هفته گرامیداشت تامین 
اجتماعی در مراس��می با حضور اس��تاندار 
اصفهان، شهردار اصفهان، مدیران بیمه ای 
و درمانی س��ازمان تامین اجتماعی استان 
اصفه��ان، مدی��ران درمانی دانش��گاه علوم 

پزشکی اصفهان و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه سالمت استان 
؛ پروژه های عمرانی درمانی سازمان تامین اجتماعی در بیمارستان های 

دکتر شریعتی و غرضی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، پروژه های افتتاح شده در بیمارستان 
ش��ریعتی ش��امل بخ��ش NICU )مراقبت ه��ای ویژه ک��ودکان(، 
آنژیوگراف��ی قلب و بخش MRI با پذیرش روزانه بیش از یکصد نفر، 
دستگاه سه بعدی سونوگرافی با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان، 
بخش داخلی زنان، بخش س��ی تی اسکن و احداث و راه اندازی مرکز 
رفاه و س��المت در کنار بیمارستان دکتر شریعتی با همکاری دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد نجف آباد می باشد. 
اس��تاندار اصفهان در ادامه این بازدید با حضور در بیمارس��تان دکتر 
غرضی از بخش های مختلف این بیمارس��تان از جمله آشپزخانه تمام 

صنعتی، محوطه سازی پارک کودکان، درمانگاه تخصصی در...

روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز 
ایران موفق ش��د در یازدهمین جش��نواره 
ملی انتشارات روابط عمومی های برگزیده 
کشور رتبه برتر بخش تحلیل محتوا را از 

آن خ��ود نماید. به گ��زارش خبرنگار ما در 
تبریز، رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی در مراس��م برگزاری 
این جشنواره ضمن تقدیر و تشکر از حضور خوب روابط عمومی های 
سازمانهای مختلف گفت: جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی یک 
جش��نواره رقابتی و صحنه ای مناسب برای محک زنی و همچنین 
معرفی آث��ار برتر روابط عمومی ها در زمینه ه��ای متعدد در حوزه 
انتشارات است. مهدی باقریان افزود: در این جشنواره، تمامی روابط 
عمومی های وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی و غیردولتی 
با ارسال بیش از هزار و 500 اثر در بخشهای برنامه انتشاراتی، نشریه 
داخلی، ارتباط الکترونیکی، فیلم و تیزر، تحلیل محتوا و پژوهش های 
بنیادی، تبلیغ مکتوب، کارشناس برتر انتشارات و همچنین در بخش 
ویژه نامه و کتب باهم به رقابت پرداختند. وی ضمن اش��اره به رتبه 

برتر روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز در بخش...

افتتاح پروژه های درمانی تامین 
اجتماعی استان اصفهان

رتبه نخست جشنواره کشوری 
روابط عمومی به منطقه 8 عملیات 

انتقال گاز ایران تعلق یافت 
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رئيس كل دادگسترى استان تهران گفت: با عنايت به دغدغه هاى مهم 
ــرى در مورد طالق و پرونده هاى خانواده، كارگروهى در  مقام معظم رهب
ــده و مديريت دادگسترى استان  ــكيل ش اين خصوص در قوه قضائيه تش
ــنهادهايى را جهت كاستن از اين نوع پرونده ها در مراجع قضائى  نيز پيش

به اين كارگروه ارائه كرده است.
ــه هيأت نظارت و  ــماعيلى در يكصد و ششمين جلس ــين اس غالمحس
ــتفاده از  ــهروندى اظهار كرد: از آنجا  كه اس ــر حفظ حقوق ش ــى ب بازرس
ــت و دفاتر  ــتگاه قضائى امرى اجتناب ناپذير اس فناورى هاى نوين در دس
ــده ليكن طبيعى است  ــتا ايجاد ش خدمات الكترونيكى نيز در همين راس
ــيس بودن، اين نهاد حقوقى داراى اشكاالت و معايبى  به جهت تازه تأس
نيز باشد كه ضرورى است نقطه نظرات كارشناسان فنى و حقوقى در اين 
رابطه جمع آورى و به مركز آمار و انفورماتيك قوه قضائيه منعكس گردد 

ــاختارى اصالحات الزم  ــه در آينده هم از جهت فنى و هم از جهت س ك
ــل آيد. وى افزود: با عنايت به دغدغه هاى مهم مقام معظم رهبرى در  به عم
مورد طالق و پرونده هاى خانواده، كارگروهى در اين خصوص در قوه قضائيه 
تشكيل شده و مديريت دادگسترى استان نيز پيشنهادهايى را جهت كاستن 
از اين نوع پرونده ها در مراجع قضائى به اين كارگروه ارائه كرده است، به عنوان 
مثال پيشنهاد شده كه دادخواست هاى طالق قبل از ثبت در شعب دادگاه ها 
و بدون پرداخت هزينه دادرسى بدواً به مراكز مشاوره ارجاع گردد و چنانچه 
زوجين به سازش نرسيدند آنگاه در قالب رفع نقص، تمبر الزم ابطال و جهت 

رسيدگى قضائى به شعبه دادگاه ارجاع شود. 
گفتنى است پيرامون عملكرد، معايب و نواقص دفاتر خدمات الكترونيكى 
از ناحيه تعدادى از اعضاى هيأت، مطالبى عنوان شد كه پس از انجام بحث و 

تبادل نظر كافى در نهايت تصميماتى نيز حسب اتخاذ شد. 

رئيس كل دادگسترى استان تهران خبر داد 

تشكيل كارگروه براى پرونده هاى 
طالق و خانواده در قوه قضاييه

ــوراى عالى مناطق آزاد تجارى و معاون اجتماعى و پيشگيرى از  دبير ش
وقوع جرم قوه قضاييه براى اجراى برنامه هاى پيشگيرانه در مناطق آزاد و 

ويژه اقتصادى تفاهم نامه همكارى امضا كردند. 
ــه شنبه  ــند همكارى ميان اكبر تركان و محمدباقر الفت روز س اين س
ــارى - صنعتى و ويژه  ــى مناطق آزاد تج ــوراى عال درمحل دبيرخانه ش
ــاس اين سند، معاونت اجتماعى و  ــد. براس اقتصادى در پنج ماده امضا ش
ــگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه متعهد شد برنامه هاى پيشگيرانه از  پيش
جرم و آسيب اجتماعى در مناطق آزاد منتخب را با قابليت تعميم آنها به 
ــايرمناطق طراحى و مشاوره هاى فنى و تخصصى براى ارتقاى امنيت و  س

شفافيت اقتصادى را ارائه كند. 
ــت از دانش آموزان  ــدار و حماي ــد م ــگيرى رش طراحى مدل هاى پيش
ــق آزاد منتخب،  ــى در مناط ــيب اجتماع ــيب ديده يا در معرض آس آس
ــن مناطق و همكارى  ــگيرانه از طالق در اي ــكارى در برنامه هاى پيش هم
ــگيرى  براى برگزارى كارگاه هاى مديريت علمى - كاربردى در بحث پيش
ــت اجتماعى و  ــدات معاون ــق از ديگر تعه ــرم در اين مناط ــوع ج از وق

پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه در اين سند همكارى است. 
ــوراى عالى مناطق آزاد نيز متعهد شد  ــاس اين سند دبيرخانه ش براس
هماهنگى و تامين پيش نيازهاى الزم براى برگزارى كارگاه براى آموزش 
ــازمان و دستگاه هاى اجرايى مستقر در مناطق آزاد منتخب را  مديران س

ايجاد كند. 
ــئول در  ــتگاه هاى مس ــهيل گرى و انجام هماهنگى با نهادها و دس تس
ــگيرى از  ــايى ها و موانع اجراى برنامه هاى پيش ــق آزاد و رفع نارس مناط
ــناخت خأل هاى مولد يا  ــق و اقدام الزم براى ش ــوع جرم در آن مناط وق
ــف حقوقى به  ــرايط تفويض برخى وظاي ــهيل كننده جرم، تمهيد ش تس
ــناد رسمى و ارتقاى سطح داورى از طريق  بخش خصوصى نظير دفاتر اس
ــل اختالف و نظاير آن از ديگر تعهدات  ــوراهاى ح اتاق هاى بازرگانى و ش

دبيرخانه شوراى عالى مناطق آزاد براساس اين سند همكارى است. 
ــم امضاى  ــژه اقتصادى در مراس ــق آزاد و وي ــوراى عالى مناط دبير ش
تفاهم نامه شوراى عالى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى و معاونت اجتماعى و 
پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه با اشاره به ضرورت تغيير در نگاه ها به 
سمت ريشه كن كردن جرايم و عوامل آنها گفت: با تفاهم نامه مناطق آزاد 
و قوه قضاييه تالش مى كنيم داورى جاى خود را به مجازات و فعاليت هاى 
ــند اگر ما به دنبال ايجاد  ــاس اين س قضايى دهد. اكبر تركان گفت: براس
كسب و كار حالل و اقتصاد سالم هستيم، اين اهداف را بايد در جغرافياى 
كوچك يعنى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى دنبال كرده و يافته هاى آن را 

به كل جغرافياى كشور توسعه دهيم. 
ــه كن كردن  ــمت ريش ــاره به ضرورت تغيير در نگاه ها به س ــا اش وى ب
ــت به جاى تشكيل پرونده هاى قضايى  جرايم و عوامل آنها گفت: بهتر اس

ــه عوامل جرم زا توجه كنيم تا با  ــرى مجازات ها در اين خصوص ب و پيگي
ريشه كن كردن اين عوامل، جامعه با حداقل جرم زايى مواجه باشد. 

ــند همكارى با  ــداف انعقاد س ــاره به اه ــاور رئيس جمهورى با اش مش
ــده در حوزه حمايت از دانش آموزان و  ــت: سعى ش قوه قضاييه اظهار داش
ــق آزاد ورود كرده و مدلى  ــيب ديده و عوامل طالق در مناط كودكان آس
ــگيرى از اين معضل تعيين شود كه برگزارى كارگاه هاى علمى  براى پيش

و پيشگيرى از جرم نيز يكى ديگر از برنامه هاى مذكور است. 
ــزود: به دنبال اين  ــق آزاد و ويژه اقتصادى اف ــوراى عالى مناط دبير ش
ــى را ارائه كنيم كه  ــند همكارى مدل ــا با تحقق اهداف اين س ــتيم ت هس
ــق آزاد و ويژه  ــه جاى قضايى در مناط ــاى داورى ب ــم از ظرفيت ه بتواني
ــرى  ــور تس ــتفاده كنيم تا نتايج و يافته هايش را به كل كش اقتصادى اس
ــكيل پرونده و  دهيم. وى گفت: در اين تفاهم نامه قصد داريم به جاى تش
ــيدگى كنيم تا جامعه سالمى  مجازات خالفكاران به عوامل جرم زايى رس
داشته باشيم، ضمن اينكه اين تفاهم نامه به عنوان پايلوتى براى استحكام 

خانواده و جلوگيرى از طالق در مناطق آزاد تجارى تهيه شده است. 
معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه نيز در اين مراسم 
ــد و شكوفايى  ــتقيمى با رش ــگيرى و كاهش جرم ارتباط مس گفت: پيش
ــور در مورد  ــت گذاران كش ــادى دارد. محمدباقر الفت افزود: سياس اقتص
برپايى مناطق آزاد به دنبال اهداف اقتصادى، فرهنگى و انتقال تكنولوژى 

ــور واقع  ــمت هاى مرزى كش بودند و با توجه به اينكه اين مناطق در قس
است، زمينه مناسبى نيز براى انتقال و تبادل فرهنگى است. 

ــرپل مستحكمى براى رونق اقتصادى  الفت با بيان اينكه مناطق آزاد س
ــت، افزود: با توجه به فعاليت هاى اقتصادى در  ــور و ايجاد اشتغال اس كش
ــرايت آن به داخل  ــيب ها و س اين مناطق امكان به وجود آمدن برخى آس
ــگيرانه  ــور وجود دارد كه اميدواريم با اين تفاهم نامه كه با هدف پيش كش
ــگيرى از وقوع جرم به  ــت، بتوانيم تجربه هاى اين معاونت را در پيش اس
ــرى دهيم. معاون اجتماعى قوه قضاييه گفت: برخى تصور  مناطق آزاد تس
ــود و  ــرزمينى اعمال نمى ش مى كنند در مناطق آزاد اقتصادى مقررات س
براساس اين تصور ناصحيح مى توان هر اقدامى مانند قاچاق كاال يا برخى 

آزادى هاى خاص فرهنگى را انجام داد. 
ــد بر اينكه بايد اين مناطق را با فرهنگ ملى خود عجين و  ــا تاكي وى ب
اداره كنيم، افزود: اميدواريم با اين اقدام و تفاهم نامه همكارى با دبيرخانه 
ــود و  ــوراى عالى مناطق آزاد تجارى نوع نگاه به اين مناطق اصالح ش ش
ــار اميدوارى كرد  ــود. الفت اظه ــور ش كاركرد آن در جهت مصلحت كش
ــادى، برخى آلودگى ها مانند  ــيت در مناطق آزاد اقتص با توجه به حساس

قاچاق و معضالت فرهنگى در آن از بين برود. 
ــگرى  ــرد: مناطق آزاد بايد محيطى براى صادرات و گردش وى اظهارك

سالمت و ساير فعاليت كسب و كار باشد.

ــط  ــردفتران و دفترياران، كل حق الثبت واريزى توس ــس كانون س رئي
ــاب خزانه در سال 1394 را مبلغ 751ميليارد  دفاتراسنادرسمى به حس
ــت كه به طور  ــون تومان عنوان كرد و گفت: اين بدان معناس و 200ميلي
ــه خزانه بابت  ــزار تومان ب ــه 105ميليون و 83ه ــر دفترخان ــط ه متوس

حق الثبت واريز كرده است. 
ــنا، محمدرضا دشتى اردكانى افزود: كل اسناد تنظيمى  به گزارش ايس
ــر 13ميليون و  ــمى داي ــزار و 98 دفتر اسنادرس ــال 1394 در 7ه در س
ــون و 376هزار و 470 فقره  ــزار و 419 فقره وگواهى امضا 5ميلي 521ه

(مجموعا 18ميليون و 897هزار و 889 فقره) بوده كه نسبت به سال قبل 
حدود 12درصد كاهش يافته است. 

ــند  وى ادامه داد: از اين تعداد يك ميليون و 201هزار و 935 فقره س
قطعى غيرمنقول و 2ميليون و 585هزار و 989 فقره سند قطعى خودرو 

ــروش خودرو و 488هزار  ــون و 46هزار و 198 فقره وكالت ف و يك ميلي
ــند رهنى  ــروش امالك و 663هزار و 700 فقره س ــره وكالت ف و 80 فق
ــناد  ــزار و 86 فقره اجاره و 7ميليون و 111هزار و 659 فقره اس و 209ه

غيرمالى بوده است. 

با هدف برنامه هاى پيشگيرانه از وقوع جرم در مناطق آزاد

امضاى سند همكارى ميان قوه قضاييه و دبيرخانه شوراى عالى مناطق آزاد

رئيس كانون سردفتران و دفترياران: 

دفاتر اسنادرسمى سال گذشته بيش از 750ميليارد تومان به خزانه واريز كردند
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دكتر دادوند 
ــى دارد و در قانون مجازات  ــون مدنى عنوان خاص ــد كفالت در قان عق
ــذ كفيل پيش بينى  ــرار متهم قرار اخ ــراى جلوگيرى از ف ــى هم ب عموم

شده است. 
ــت از طريق  ــون مورد بازداش ــراى آزاد كردن مدي ــت ب ــراى ثب در اج
ــررات قانون  ــت از جهتى تابع مق ــى اين كفال ــود ول ــت اقدام مى ش كفال
ــده  ــول محاكمات جزايى ش ــع مقررات اص ــت ديگر تاب ــى و از جه مدن
ــن رويه اى  ــاذ چني ــد كه اتخ ــش مى آي ــت بحثى پي ــن جه ــه همي و ب
ــن عادى  ــى و قواني ــون اساس ــول قان ــا اص ــق ب ــدازه منطب ــه ان ــا چ ت

خواهد بود. 
براى روشن كردن اين مطلب قبال عين مواد مربوط از قوانين اساسى و 

عادى و آيين نامه ها را درج و سپس به توضيح مطلب مى پردازم: 
كفالت حقوقى.  1-  بعضى از مواد قانون مدنى راجع به 

ماده 734 – كفالت عقدى است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل 
طرف ديگر احضار شخص ثالثى را تعهد مى كند. متعهد را كفيل، شخص 

ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول له مى گويند. 
ــان و مكانى كه تعهد كرده  ــل بايد مكفول را در زم ــاده 740 – كفي م
ــده مكفول ثابت  ــده حقى كه برعه ــد واال بايد از عه ــت، حاضر نماي اس

مى شود، برآيد. 
ماده 741 – اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالى در صورت عدم احضار 

مكفول بدهد بايد به نحوى كه ملتزم شده است، عمل كند. 
ماده 744 – اگر كفيل مكفول را در غير  زمان و مكان مقرر يا برخالف 
شرايطى كه كرده اند، تسليم كند قبول آن بر مكفول له الزم نيست، ليكن 
اگر قبول كرد كفيل برى مى شود و همچنين اگر مكفول له برخالف مقرر 

بين طرفين تقاضاى تسليم نمايد كفيل ملزم به قبول نيست. 
ماده 746 – در موارد ذيل كفيل برى مى شود: 

1- در صورت حاضر كردن مكفول به نحوى كه متعهد شده است. 
2- در صورتى كه مكفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود. 

ــه ذمه مكفول به نحوى از انحاء از حقى كه مكفول له  3- در صورتى ك
او دارد، برى شود. 

4- در صورتى كه مكفول له كفيل را برى نمايد. 
ــا به ديگرى منتقل  ــق مكفول له به نحوى از انح ــه ح 5- در صورتى ك

شود. 
6- در صورت فوت مكفول. 

ــرايط مقرره حاضر كند  ماده 747 – هرگاه كفيل مكفول را مطابق ش
ــليم او امتناع نمايد كفيل با اشهاد يا مراجعه به حاكم  و مكفول له از تس

برى مى شود. 
2- بعضـى از مواد قانون اصول محاكمـات جزايى راجع به كفالت 

جزايى: 
ــتنطق  ــدن متهم مس ــاده 129- براى جلوگيرى از فرار يا پنهان ش م

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

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

3- دادن وثيقه وجه يا مال ديگر (اعم از منقول يا غيرمنقول)

4- توقيف احتياطى. 
ماده 131- كفالت شخصى پذيرفته مى شود كه اعتبار او براى پرداخت 
ــى  ــخيص اين موضوع به عهده كس ــد. تش وجه الكفاله محل ترديد نباش
ــت كه قرار اخذ كفيل مى دهد، در صورت فرار متهم يا عدم دسترسى  اس
ــتنطق يا محكمه يا  ــخص او از طرف مس ــه حضور ش ــه او در مواردى ك ب

مدعى العموم مقرر گردد كفيل ملزم به پرداخت وجه الكفاله است. 
ماده 136- هرگاه متهم در مواعد مقرره حاضر شده و سرپيچى از اطاعت 
حكم محكمه ننموده و همچنين در مواقعى كه صريحا به واسطه عذر موجه 

حاضر نشده وجه الكفاله مسترد يا كفيل از مسئوليت فارغ مى شود. 
ــه وثيقه داده يا ديگرى به جاى او  ــاده 136 مكرر – هرگاه متهمى ك م
ــود، مدعى العموم امر خواهد  ــت، در موعد مقرره حاضر نش وثيقه داده اس

داد كه وثيقه به نفع دولت ضبط شود. 
ــد آن شخص مى تواند  ــى كه وثيقه را داده ابالغ خواهد ش اين امر به كس
ــه مدعى العموم در حوزه آن  ــا 10روز از تاريخ ابالغ به محكمه ابتدايى ك ت
ــت در موعد  ــكايت نمايد. اگر متهمى كه كفيل داده اس ــت دارد ش ماموري
ــتنطق به كفيل اخطار خواهد كرد  ــود، مدعى العموم يا مس مقرر حاضر نش
ــم را حاضر كند يا وجه الكفاله را تاديه كند و  ــه (در ظرف پنج روز يا مته ك
ــد)كفيل در صورت  وجه الكفاله به امر مدعى العموم از كفيل اخذ خواهد ش
ــتور مدعى العموم توقيف مى شود. مواردى را كه كفيل  عدم پرداخت به دس
ــوع كند، وزارت عدليه  ــته و به محكمه رج مى تواند مدعى برائت خود گش

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

از متهم مقرر شده. 
3- بعضـى از مواد آيين نامه اجـراى ثبت راجع به كفالت در مورد 

اسناد رسمى 
ــد ضمانت يا كفالت نموده بايد  ــخصى كه در اجرا از متعه ماده 22 – ش
ــود مدير ثبت  ــد و اگر خوددارى نم ــت و كفالت خود برآي ــده ضمان از عه
ــتيفاء خواهد نمود و  ــورد كفالت و ضمانت را از اموال ضامن يا كفيل اس م

ــررات آيين نامه ضامن يا  ــد، طبق مق ــى به اموال آنها نباش چنانچه دسترس
كفيل بازداشت خواهد شد. 

ــود كه مكفول عنه را  ــاده 23- در مورد كفالت بايد به كفيل اخطار ش م
ــده با  ــته ش ــه روز حاضر كند واال به نحوى كه در ماده باال نوش در ظرف س
ــتن عذر موجهى كه در مقررات  ــد اگر كفيل مدعى داش او رفتار خواهد ش
ــده باشد مى تواند به  ــترى مورخ 19 آبان 311 پيش بينى ش وزارت دادگس

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

ــر به ماده 136 مكرر اصول محاكمات جزايى كه به موجب قانون دهم  نظ
ــده،  ــرداد 1311 راجع به اصالح قانون اصول محاكمات مزبور تصويب ش خ

وزارت عدليه مقرر مى دارد: 
ماده 1- هرگاه مدعى العموم دستور توقيف كفيل متهم را برطبق مقررات 
ــل مزبور مى تواند در  ــرر اصول محاكمات جزايى بدهد، كفي ماده 136 مك

موارد ذيل مدعى برائت خود شده و به محكمه رجوع نمايد: 
ــت كند متهم را در موعد مقرر حاضر كرده  ــه بخواهد ثاب 1- در صورتى ك

است. 
ــخصا  ــد ثابت كند در موعد مقرر خود متهم ش ــه بخواه 2- در صورتى ك

حاضر شده است. 
ــخص ثالثى متهم را در موعد مقرر  3- در صورتى كه بخواهد ثابت كند ش

حاضر كرده است. 
ــرگاه كفيل بخواهد ثابت كند در موارد مذكور در ماده 113 اصول  4- ه
ــود يا اينكه خودش به يكى از  ــته حاضر ش محاكمات جزايى مكفول نتوانس

آن جهات نتوانسته مكفول را حاضر كند. 
5- در صورتى كه بخواهد ثابت كند مكفول قبل از موعد مقرر فوت كرده بود. 
ــرار قبول كفالت  ــت نمايد پس از صدور ق ــه بخواهد ثاب 6- در صورتى ك

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

محكمه قرار استخالص او را صادر نمايد. 

5- حدود اختيارات وزارت دادگسترى در تدوين آيين نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى 

ماده 8 – قانون 27 شهريور 1322 
ترتيب اجراى مفاد اسناد رسمى و عملياتى كه اجرا متوقف برآن است از 
ــخاص و هزينه هاى اجرايى و مصارف آن و تعيين  ابالغ و توقيف اموال و اش
ــل و اقدامات اجرايى و مرجع  ــكايت از طرز عم حق االجرا … و ترتيب ش
ــناد رسمى الزم است  ــيدگى  به آن و به طور كلى آنچه براى اجراى اس رس

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

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

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

بدون احتياج حكمى از محاكم عدليه الزم االجرا است. 
ــتند در  ــاير قواى دولتى مكلف هس ماده 95- عموم ضابطين عدليه و س
ــود، در اجراى مفاد  ــى كه از طرف ماموران اجرا به آنها مراجعه مى ش مواقع

ورقه اجراييه اقدام كنند. 
7- اصـل آزادى – ضـرورت وجـود نص صريح قانونى بـراى امكان 

توقيف شخص كفيل در امور مدنى 
اصل 9 متمم قانون اساسى - مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع 
ــد مگر به حكم و ترتيبى كه  ــتند و متعرض احدى نمى توان ش تعرض هس

قوانين مملكت معين نمايد. 
ــات و تقصيرات عمده  ــع ارتكاب جنحه و جناي ــل دهم – غير از مواق اص
هيچ كس را فورا نمى توان دستگير نمود مگر به حكم كتبى رييس محكمه 
ــد گناه مقصر فورا منتهى در ظرف  ــه برطبق قانون و در آن صورت باي عدلي

24 ساعت به او اعالم و اشعار شود. 
اصل دوازدهم – حكم و اجراى هيچ مجازاتى نمى شود مگر به موجب قانون. 

8- ضرورت امتناع از اجراى نظام نامه هاى خالف قانون 
اصل 89 متمم قانون اساسى – ديوانخانه عدليه و محكمه ها وقتى احكام 
ــت  و نظام نامه هاى عمومى و ايالتى و واليتى و بلدى را مجرى خواهند داش

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

ــاير  ماده 193 قانون مجازات عمومى – هركس اعم از حكام و نواب حكام و س
ماموران دولتى و غير آنها بدون حكمى از مقامات صالحيت دار در غير مواردى كه قانون 
جلب و توقيف اشخاص را تجويز نموده شخصى را توقيف يا حبس كند يا عنفا در 
محلى مخفى نمايد محكوم به سه سال حبس تاديبى و محروميت از خدمات دولتى 
خواهد بود. كسى كه با علم و اطالع براى ارتكاب جرم مزبور مكانى تهيه كرده و به اين 
طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به حداقل همان مجازات محكوم خواهد شد، 
اگر مرتكب قبل از آنكه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند، در صورتى كه 
شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد، مجازات او حبس تاديبى از دو 

ماه الى شش ماه و تاديه غرامت از ده الى پنجاه تومان خواهد بود. 
ــبت  ــه اوالد و ولى نس ــبت ب ــل پدر نس ــال از قبي ــى اطف ــاى قانون اولي
ــاگردان از  ــبت به ش ــم نس ــر و معل ــه صغي ــبت ب ــون و قيم نس ــه مجن ب
ــا از حد  ــه اقدام اولي ــروط بر اينك ــتند، مش ــتثنى هس ــاد اين ماده مس مف
ــه مدارس  ــميه مربوط ب ــدود وظايف رس ــان از ح ــدام معلم ــب و اق تادي

تجاوز ننمايد. 

آيا بازداشت كفيل در اجراى ثبت قانونى است؟ 
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منطقه 8  عمومی  روابط  تبریز - اسد فالح- 
عملیات انتقال گاز ایران موفق شد در یازدهمین 
عمومی های  روابط  انتشارات  ملی  جشنواره 
برگزیده کشور رتبه برتر بخش تحلیل محتوا را 
از آن خود نماید. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی در مراسم 
تشکر  و  تقدیر  ضمن  جشنواره  این  برگزاری 
سازمانهای  عمومی های  روابط  خوب  حضور  از 
روابط  انتشارات  ملی  جشنواره  گفت:  مختلف 
عمومی یک جشنواره رقابتی و صحنه ای مناسب 
برای محک زنی و همچنین معرفی آثار برتر روابط 
عمومی ها در زمینه های متعدد در حوزه انتشارات 
جشنواره،  این  در  افزود:  باقریان  مهدی  است. 
تمامی روابط عمومی های وزارتخانه ها، سازمان ها، 
موسسات دولتی و غیردولتی با ارسال بیش از هزار 
و 500 اثر در بخشهای برنامه انتشاراتی، نشریه 
داخلی، ارتباط الکترونیکی، فیلم و تیزر، تحلیل 
مکتوب،  تبلیغ  بنیادی،  پژوهش های  و  محتوا 
کارشناس برتر انتشارات و همچنین در بخش ویژه 
نامه و کتب باهم به رقابت پرداختند. وی ضمن 
اشاره به رتبه برتر روابط عمومی منطقه 8 عملیات 

انتقال گاز در بخش تحلیل محتوا اظهارداشت: 
در  عملیات   8 منطقه  همکاران  اینکه  وجود  با 
در  ولی  کنند  می  فعالیت  شهرستانی  محدوده 
تحلیل  بخش   ( جشنواره  آثار  بخش  مهمترین 
محتوا و پژوهش های بنیادی( یک کار با کیفیت، 
شدند  موفق  و  نموده  ارائه  تقدیر  قابل  و  ارزنده 
افتخارات  را در کارنامه  این بخش  برتر  تندیس 

مالک های  به  باقریان  بکشند.  یدک  به  خود 
ارزیابی اشاره کرد و تصریح نمود: در این جشنواره 
مالک های ارزیابی برای انتخاب روابط عمومی های 
برتر، مجموعه فعالیت ها و تالش هایی است که 
مدیران روابط عمومی برای تقویت ساختار روابط 
عمومی از داخل و خارج سازمان انجام داده اند و 
همچنین نتایج ارزیابی در هر رشته در دو مرحله 

توسط داور اول و دوم و در برخی بخش ها سه 
رتبه مربوطه  نهایتا  و  بندی  ثبت، جمع  مرحله 

مشخص شده است. 
تاکید  عمومی  روابط  متخصصان  انجمن  رئیس 
کرد: برگزاری چنین جشنواره های کشوری زمینه 
را مهیا می سازد تا دانش پژوهان و دست اندرکاران 
روابط عمومی بتوانند اندیشه ها و دیدگاه های خود 
را درباره روابط عمومی در همه اشکال آن از جمله 
مدیریت، ایجاد انگیزه و خودباوری، تبادل و تعامل 
تجارب، مسئولیت اجتماعی، ارتباطات مشارکتی، 
ارتباطات انسانی، تکریم ارباب رجوع، مشکالت و 
مسایل عمومی و...را با یکدیگر در میان بگذارند. 
انجمن  با همت  این جشنواره  شایان ذکر است 
بر  بالغ  با همکاری  متخصصان روابط عمومی و 
100 سازمان و در دو بخش رقابتی و آموزشی 
بین  نمایشگاه  در  استانی  و  تهرانی  دو گروه  در 
است  ذکر  به  الزم  شد.  برگزار  تهران  المللی 
مهندس محمدرضا بخشعلیزاده، از پیشکسوتان و 
اساتید حوزه روابط عمومی و ارتباطات، مسوولیت 
مدیریت روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال 

گاز ایران را بر عهده دارد.

اخبار اخبار

دیدار مدیرکل بازرسی استان با مدیرعامل 
مخابرات گلستان 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- حجت االسالم فتوحی با 
مدیرعامل مخابرات گلستان دیدار کرد.حجت االسالم فتوحی 
مدیرکل بازرسی استان با مدیرعامل وتنی چند از مدیران و 
ابتدا  دیدار  این  داشت.در  دیدار  گلستان  مخابرات  روسای 
مهندس شهمرادی مدیرعامل مخابرات استان گلستان با ارائه 
گزارشی از عملکرد مخابرات در بخشهای تلفن ثابت، همراه و 
adsl گفت: با تعریف 10 حوزه تمرکز در شرکت مخابرات 
استان گلستان در تالشیم بتوانیم خدمات را در اسرع وقت 
و با کیفیت به مشتریان ارائه دهیم. وی با اشاره به یکی از 
این حوزه های تمرکز که افزایش کنترل داخلی است اهمیت 
نظارت بر تمامی فرآیندهای انجام شده را تاکید کرد و گفت: 
نظارت و بازرسی از فعالیتهای شرکت، با دقت فراوان انجام 
خواهد شد.حجت االسالم فتوحی نیز نظارت را محور توسعه 
خواند، افزود: اگر توسعه ای اتفاق بیفتد مرهون نظارت است 
و مهم انگاشتن نظارت های درون سازمانی به رشد و توسعه 
سازمان کمک می کند. وی گفت: درجامعه اسالمی و دینی 
ما نظارت فردی و درونی بر اعمال و فعالیتها از وظایف تک 

تک ماست.

بازدید ميداني اعضاي کميته فني 
دبيرخانه شورایعالي شهرسازي و معماري 

از شهرهاي گيالن
رشت- خبرنگار فرصت امروز- مدیر شهرسازي و معماري 
اداره کل راه و شهرسازي گیالن از بازدید میداني اعضاي کمیته 
فني دبیرخانه شورایعالي شهرسازي و معماري از شهرهاي 
و شهرسازي  راه  روابط عمومي  گزارش  به  داد.  گیالن خبر 
گیالن مهندس خدیجه انشاء مدیر شهرسازي و معماري با 
اعالم این خبر گفت: در راستاي تهیه و بازنگري طرحهاي 
توسعه و عمران شهري شهرهاي استان گیالن و از آنجایي در 
حال حاضر تعداد 10 طرح جامع و جامع – تفصیلي شهرهاي 
استان در دبیرخانه شورایعالي شهرسازي و معماري در دست 
بررسي مي باشد، اعضاي کمیته فني دبیرخانه شورایعالي در 
هفته جاري و طي روزهاي 22 لغایت 24 تیرماه از هفت شهر 
انشاء  مهندس  آورد.  خواهند  به عمل  بازدید  گیالن  استان 
از اعضاي محترم کمیته فني  نفر  بازدید 18  این  افزود: در 
شورایعالي شهرسازي و معماري کشور متشکل از نمایندگان 
وزارتخانه هاي کشور، راه و شهرسازي، نیرو، جهاد کشاورزي، 
دفاع و پشتیباني و فرهنگ و ارشاد اسالمي و نیز نمایندگان 
سازمانهاي مدیریت و برنامه ریزي، میراث فرهنگي، صنایع 
دستي و گردشگري، پدافند غیرعامل، حفاظت محیط زیست، 
نظام مهندسي ساختمان و بنیاد مسکن انقالب اسالمي کشور 
و همچنین نمایندگان دستگاههاي ذیربط در استان گیالن به 
بررسي طرح هاي جامع و جامع - تفصیلي شهر هاي لنگرود، 
رستم آباد، خشکبیجار، اسالم، گوراب زرمیخ، رودبنه و سیاهکل 
خواهند پرداخت. مدیر شهرسازي و معماري در پایان گفت: 
این طرح ها که پیش از این، به تصویب کارگروه تخصصي 
امور زیربنایي و شهرسازي استان و نیز شوراي برنامه ریزي 
و توسعه استان گیالن رسیده، جهت بررسي و تصویب نهایي 
توسط اداره کل راه و شهرسازي استان به شورایعالي شهرسازي 
و معماري کشور ارسال گردیده است. به همین منظور پس از 
برگزاري جلسات متعدد در کمیته فني دبیرخانه شورایعالي و 
به جهت آشنایي، بررسي دقیق تر و بهره مندي از نظریات 
مدیران محلي شهرهاي موردنظر، این بازدیدها در دستور کار 
معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته 
است که پس از بازدید اعضاي مذکور از هر شهر، جلسه اي در 
شهرداري مربوطه به جهت بررسي و رفع مشکالت موجود، 
منعقد مي گردد.  نهایي  و تصمیم گیري  آتي شهر  توسعه 
الزم به ذکر است از 52 شهر استان گیالن، 27 شهر داراي 
طرح جامع و تفصیلي و جامع - تفصیلي مصوب بوده و 10 
شهر نیز که در مرحله تصویب و ابالغ نهایي توسط شورایعالي 
شهرسازي و معماري کشور مي باشد و مابقي شهرها در مراحل 

نهایي تهیه طرح قرار دارند.
فرماندار تویسرکان:

دو شرکت، توليد دارو، در تویسرکان 
آماده بهره برداری است

خبرنگار  تویسرکان- 
فرماندار  امروز-  فرصت 
تویسرکان با اشاره به فعالیت 
یک شرکت بزرگ دارویی و 
بودن  بهره برداری  شرف  در 
داروسازی  دیگر  شرکت  دو 

در تویسرکان گفت: تویسرکان می تواند تبدیل به قطب تولید 
دارو در کشور شود. به گزارش خبرنگار »فرصت امروز« واعتدال 
از تویسرکان، حبیب مومیوند در بازدید از واحدهای فعال و در 
شرف بهره برداری شهرک صنعتی فرسفج اظهار داشت: شهرک 
صنعتی فرسفج به دلیل معافیت مالیاتی طوالنی مدت بهترین 
فرصت برای حضور سرمایه گذاران در شهرستان است. فرماندار 
تویسرکان با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری 
مبنی بر»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« بیان کرد: امسال با توجه 
به تأکیدات ریاست جمهوری و استاندار همدان، همه مدیران در 
سطوح مختلف باید نسبت به فعال سازی واحدهای تعطیل و 
نیمه کاره اقدام نمایند تا این واحدها بتوانند به بهره برداری برسند. 
مومیوند با اشاره به بازدید از 7 واحد فعال و در دست اقدام شهرک 
صنعتی فرسفج گفت: در صورت بهره برداری کامل از این طرح ها 
300 نفر اشتغالزایی به دنبال دارد. مومیوند ادامه داد:واحدهای 
بازدید شده به صورت عمده در بحث صنایع تبدیلی فعالیت 
می کنندو فرآوری محصوالت و صنایع تبدیلی یکی از نیازهای 
جدی شهرستان است تا از خام فروشی محصوالت جلوگیری به 
عمل آید و تکمیل این پروژه ها در برنامه دولت قرار دارد. فرماندار 
تویسرکان ضمن بازدید از شرکت تدبیر دارو،پیشرفت فیزیکی 
پروژه را 100 درصد اعالم کرد و افزود: همه دستگاه های این 
شرکت نصب شده که در صورت حل مشکل سرمایه در گردش 
و شروع به کار 50 نفر اشتغالزایی دارد. وی در بازدید از شرکت 
سرکان پدیده غرب که کارخانه بسته بندی و تولید پودر تخم 
مرغ جهت مصارف بهداشتی و غذایی است گفت: نامه ای جهت 
ارائه سرمایه در گردش به ستاد تسهیالت استان و دفتر استاندار 
داده می شود تا با اختصاص سرمایه در گردش این پروژه فعال 
گردد. مومیوند در بازدید از شرکت هگمتان داروی غرب از تولید 
قرص، کپسول، مایعات تزریقی و دارویی، پماد و کرم خبر داد و 
افزود: در این کارخانه تا کنون 6 میلیارد تومان هزینه شده که 3 
میلیارد و 600 میلیون تومان آن از محل تسهیالت و مابقی آورده 

متقاضی بوده است.

راه اندازی سيستم ميترینگ انبارهای 
نفت مرکزی اروميه و خوی

اروميه- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه مجرد مدیر 
از حقوق مشتریان  ارومیه گفت: در راستای صیانت  منطقه 
الکترونیکی  سیستم  نفتی  فرآورده های  کنندگان  مصرف  و 
میترینگ در انبارهای نفت مرکزی ارومیه و خوی راه اندازی 
شد وی در خصوص اهداف اصلی این اقدام خاطر نشان ساخت: 
اطمینان مصرف کنندگان در خصوص مقدار کمی  حصول 
فرآورده، کاهش اشتباهات سهوی احتمالی مقدار کمی فرآورده، 
افزایش دقت در بارگیری نفتکش ها و رفع اشکاالت احتمالی 
در کالیبراسیون، اندازه گیری نفتکش ها،تنظیم حجم عبوری 
جهت جلوگیری از سرریز فرآورده، جداکردن و فیلتر کردن هوا 
از فرآورده، تنظیم سرعت فرآورده عبوری، کنترل مقدار کل 
فرآورده عبوری از توتاالیزر آن، انتقال اطالعات به اتاق کنترل 
و ستاد مرکزی)دیسپیچینگ( و ارتقای سالمت اداری از جمله 
مزایای مهم استفاده از روش الکترونیکی می باشد این مقام 
مسئول تاکید کرد: در حال حاضر بمنظور بهره گیری کامل از 
سیستم میترینگ همزمان از روش سابق دیپ زنی نیز استفاده 
می گردد وی افزود: بارگیری نفتکش ها از طریق سیستم میتر 

از دقت بسیار باالیی نسبت به روش دیپ برخوردار است.

مدیر امور منابع آب گرگان و آق قال:
انسداد 260 حلقه چاه غيرمجاز امسال در 

برنامه امور منابع آب گرگان و آق قال قرار دارد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای گلستان،محسن جدیدی با بیان این 
که بیش از 200 پرونده چاه غیر مجاز در جریان رسیدگی 
در مراجع قضایی شهرستان های گرگان و آق قال است، اظهار 
کرد: این تعداد پرونده جهت سیر مراحل قانونی مطابق ماده 
45 قانون توزیع عادالنه آب به مراجع قضایی ارسال شده تا 
پس از اخذ آرای مربوطه نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن 
آن اقدام شود.وی افزود: بر اساس دستورالعملهای طرح تعادل 
بخشی دشت های کشور بر مبنای برنامه ساالنه از فروردین ماه 
95 با صدور اطالعیه محدودیت منابع آبی، ممنوعیت کشت 
شالی،توزیع و نصب در مراکز تجمع روستاهای منطقه مانند 
مساجد،حسینیه ها،مراکز بهداشتی نسبت به اطالع رسانی 
علما و روحانیون و بهره برداران اقدام شد.مدیر امور منابع آب 
گرگان و آق قال بیان کرد: از ابتدای تیر ماه 95 گروه های گشت 
و بازرسی این امور با حضور در منطقه عملیات کنترل کشت 
کلیه چاه های حوزه عملکرد را دربرنامه کاری قرار داده و پرونده 
چاه های دارای اضافه برداشت به مراجع قضایی معرفی خواهند 
شد.جدیدی همچنین بر ضرورت پایبندی کشاورزان به مفاد 
پروانه های بهره برداری مانند رعایت الگوی کشت، میزان حجم 
و ساعت کارکرد جهت جلوگیری اضافه برداشت و حفظ منابع 

آبی تاکید کرد.
عضو کميسيون صنعت، معدن و تجارت مجلس خبر داد
وجود تعداد بسيار زیادی واحد صنعتی 

نيمه تمام با پيشرفت فيزیکی باالی 
40درصد در کهگيلویه و بویراحمد

یاسوج- خبرنگار فرصت 
کمیسیون  عضو  امروز- 
تجارت  و  معدن  صنعت، 
تعداد  وجود  از  مجلس 
بسیار زیادی واحد صنعتی 
پیشرفت  با  تمام  نیمه 
فیزیکی باالی 40 درصد در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد. 
و  کهگیلویه  تولید  موانع  رفع  جلسه  در  زارعی  غالم محمد 
بویراحمد که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار 
فعالیت های  برای  زیادی  عالقه مند  افراد  کرد:  اظهار  شد، 
صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد حضور دارند. وی ادامه داد: 
سهم کهگیلویه و بویراحمد از صنعت کشور هنوز به یک درصد 
نرسیده است که امیدواریم این امر محقق شود تا بتوانیم به 
اشتغال و تولید بیشتر دست یابیم. عضو کمیسیون صنعت، 
معدن و تجارت مجلس عنوان کرد: تعدادی واحدهای صنعتی 
باالی 40 درصد قرار گیرند که اگر مورد حمایت داریم کمک 
زیادی به اشتغال و تولید خواهد شد. زارعی اضافه کرد: تعدادی 
واحد صنعتی بزرگ داریم که از جمله آن ها کارخانه سیمان 
مارگون با پیشرفت 95 درصدی است که برای راه اندازی کامل 

به 20 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
 

ضریب نفوذ گاز در بخش روستایي شفت 
به 90 درصد مي رسد 

رشت- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی- 
مهندس ظهیری مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن گفت: 
هم اکنون 73 روستا از مجموع 99 روستاي باالي 20 خانوار 
این شهرستان از نعمت گاز برخوردارند و20 روستاي دیگر نیز 
تا پایان شهریور امسال گازدار خواهند شد. مهندس ظهیری با 
اشاره به اجراي 3 پیمان گازرساني در حال اجرا در شهرستان 
شفت افزود: با اتمام این پیمان ها درصد بهره مندي خانوارهاي 
روستایي این شهرستان از نعمت گاز از 73 درصد به بیش از 
90درصد افزایش خواهد یافت. وي بیان کرد: براي گازرساني به 
این روستاها 345 کیلومتر شبکه گذاري انجام شده و مجموع 
میزان شبکه گذاري در شهرستان شفت به بیش از هزار و 
70 کیلومتر رسیده است. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
در پایان اظهار داشت با اتمام این 3 پروژه گازرساني، مجموع 
مشترکین گاز شهرستان شفت به بیش از 16 هزار و هشتصد 

مشترک خواهد رسید.

پرداخت مستمری ماهانه برای افراد بی سرپرست 
شده از حادثه روستای شوریک خوي

اروميه- خبرنگار فرصت 
امروز- مدیرکل بهزیستي 
آذربایجان غربي با اشاره به 
ماهانه  مستمري  برقراري 
بي سرپرست  افراد  براي 
روستاي  حادثه  در  شده 
شوریک خوي اظهارداشت: ضمن ابراز تأسف شدید از بروز 
بهزیستي  داغ دیده  با خانواده هاي  و همدردي  فاجعه  این 
استان بر اساس وظیفه خود مستمري ماهیانه براي افراد بي 
سرپرست پرداخت مي کند. به گزارش روابط عمومي اداره 
کل بهزیستي آذربایجان غربي؛ دکتر سعید فریور در دیدار با 
نماینده مردم خوي و چایپاره در مجلس شوراي اسالمي افزود: 
انفجار کپسول گاز در روستای شوریک خوی و مصدوم شدن 
24نفر و فوت 13تن از آنها حادثه سنگین و دلخراشی بود که 
موجب بی سرپرست شدن 6خانواده و امداد بگیر شدن 2نفر 

از آنها شده است. 
افراد بی سرپرست، سرپرست  به زودی پرونده  افزود:  وی 
سازمان  قوانین  اساس  بر  و  تکمیل  بگیر  امداد  و  خانوار 
نیاز  مورد  خدمات  و  پرداخت  ماهانه  مستمری  بهزیستی 

ارائه خواهد شد. 
در  نیز  چایپاره  و  خوی  مردم  نماینده  کبیری  تقی  سید 
این دیدار اظهار امیدواری کرد: با تشکیل پرونده افراد بی 
سرپرست شده و امدادبگیر، در سریع ترین زمان مستمری 
آسیب  مشکالت  از  بخشی  تا  شود  پرداخت  افراد  ماهانه 

دیدگان حل شود. 
وی با اشاره به جنبه انسان دوستی و کمک به همنوع و خیر 
خواهانه افراد آسیب دیده در اثر این حادثه گفت: باید تالش 
به  آنها  نیاز  ادامه روند درمان حادثه دیدگان و  تا در  کنیم 

جراحی های پالستیک مشکلی متوجه آنها نشود.
معاون امور جوانان جمعيت هالل احمر آذربایجان غربی 

مطرح کرد
فعاليت17 شعبه هالل احمر آذربایجان 

غربی برای غنی سازی اوقات فراغت
محمدرضا  امروز-  فرصت  خبرنگار  اروميه- 
حاجی زاده با اشاره به آغاز طرح تابستانی و غنی سازی 
سال  تابستانی  طرح  گفت:  تیرماه   20 از  فراغت  اوقات 
فراغت  اوقات  سازی  غنی  برای  رویش  شوق  نام  95با 
اجرای  برای  شعبه   17 در  احمر  هالل  جمعیت  پایگاه 

طرح آماده فعالیت و ارائه خدمات است.
جوانان  امور  رویش  شوق  طرح  مجری  اینکه  بیان  با  وی 
جمعیت هالل احمر استان است افزود: جمعیت هالل احمر 
محور های  در  را  فراغت  اوقات  غنی سازی  برنامه های  استان 
آموزشی،فرهنگی اجتماعی بشردوستانه و برنامه های مناسبتی 

و مذهبی برای اعضای جوان خود اجرا می کند.
حاجی زاده معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر آذربایجان 
هالل  جمعیت  اعضای  فعالیت  و  حداکثری  حضور  غربی 
احمر،جذب نوجوانان و جوانان برای کارهای عام المنفعه،سالم 
سازی جامعه از ناهنجاری ها،رترویج بشر دوستی و نو دوستی 
را از اهداف اجرای طرح تابستانه جمعیت هالل احمر استان 

نام برد.
غربی  آذربایجان  احمر  هالل  جمعیت  جوانان  امور  معاون 
برگزاری اردوها در شهرستان های استان، کوهنوردی و جنگل 
وردی،برگزاری مسابقات ورزشی،دیدار با شخصیت های استانی 
را از عمده فعالیت های فرهنگی اجتماعی جمعیت هالل احمر 

استان ذکر کرد.

رتبه نخست جشنواره کشوری روابط عمومی به منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران تعلق یافت 

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- دکتر غالمرضا 
شریعتي استاندار خوزستان از پروژه 2 هزار واحدي 
مسکن مهر نفت اهواز بازدید کرد. این بازدید به 
منظور آشنایي و اطالع از روند اجرایي و پیشرفت 
پروژه و چگونگي ارائه خدمات زیربنایي و روبنایي 
از سوي دستگاه هاي مسئول انجام شد. در این 
استاندار،  عمراني  معاون  سیاحي  احمد  بازدید 
شهرسازي  و  راه  مدیرکل  رحماني  منوچهر 
مدیرعامل  مشاور  خانچي  محمد  خوزستان، 
مناطق نفت خیز جنوب در امور اجرایي و پیگیري 
صنعتي  غیر  عملیات  مدیر  نریمسازاد  محمد  و 
استاندار  جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملي  شرکت 

خوزستان را همراهي مي کردند. پس از بازدید از 
واحدهاي در حال ساخت و ارائه توضیحات الزم از 
سوي مجري و مشاور پروژه، نشستي در محل دفتر 

پروژه و صرف صبحانه کاري برگزار شد. 
در این نشست دکتر شریعتي استاندار خوزستان 
اظهار  پروژه  اندرکاران  دست  از  قدرداني  ضمن 
داشت: به منظور تسریع در پیشرفت پروژه هاي 
ها  پروژه  این  مشکالت  و  مسائل  مهر،  مسکن 
شد.  خواهد  پیگیري  استان  مسکن  شوراي  در 
همچنین محمد راستگو مدیر مسکن اداره کل 
راه و شهرسازی خوزستان گزارشی از روند اجرای 
استان  پروژه های مسکن مهر  پروژه و سایر  این 

ارائه کرد. محمد خانچي مشاور مدیرعامل مناطق 
نفت خیز جنوب در امور اجرایي و پیگیري درباره 
این پروژه گفت: این پروژه با هدف تأمین مسکن 
کارکنان در قالب طرح هاي مسکن مهر اجرا شد 

و در 3 فاز 400، 600 و 1000 واحدي در حال 
اجراست. وي افزود: 400 واحد فاز اول این پروژه 
به متقاضیان تحویل داده شد و بر اساس برنامه 
و  با 600 واحد  فاز دوم  انجام شده،  ریزي هاي 
بخشي از فاز سوم پروژه در سال جاري تکمیل و 
تحویل داده خواهد شد. الزم به ذکر است عملیات 
اجرایي پروژه 2000 واحدي مسکن مهر نفت اهواز 
پس از انعقاد تفاهم نامه همکاري میان وزارت نفت 
و وزارت راه و شهرسازي در زمیني به مساحت 
حدود 38 هکتار در سال 1389 آغاز شد که پس 
از وقفه اي در اجرا، فعالیت مجدد آن از شهریور 

ماه 1393 از سر گرفته شد.

بازدید استاندار خوزستان از پروژه 2 هزار واحدي مسكن مهر نفت اهواز 

اصفهان – بهروز راعی- در چهارمین روز از هفته گرامیداشت 
شهردار  اصفهان،  استاندار  با حضور  مراسمی  در  اجتماعی  تامین 
اصفهان، مدیران بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی استان 
اصفهان، مدیران درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و جمعی از 
مدیران و کارشناسان حوزه سالمت استان ؛ پروژه های عمرانی درمانی 
سازمان تامین اجتماعی در بیمارستان های دکتر شریعتی و غرضی 

افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، پروژه های افتتاح شده در بیمارستان 
کودکان(،  ویژه  )مراقبت های   NICU بخش  شامل  شریعتی 
آنژیوگرافی قلب و بخش MRI با پذیرش روزانه بیش از یکصد نفر، 
دستگاه سه بعدی سونوگرافی با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان، 
بخش داخلی زنان، بخش سی تی اسکن و احداث و راه اندازی مرکز 
رفاه و سالمت در کنار بیمارستان دکتر شریعتی با همکاری دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد نجف آباد می باشد. 
استاندار اصفهان در ادامه این بازدید با حضور در بیمارستان دکتر 
غرضی از بخش های مختلف این بیمارستان از جمله آشپزخانه تمام 
صنعتی، محوطه سازی پارک کودکان، درمانگاه تخصصی در حال 
ساخت، مسجد، بایگانی مدارک پزشکی و اکسیژن ساز بازدید نمود و 
ضمن افتتاح سالن انتظار و بخش جراحی در جریان ساخت هتلینگ 

و محوطه سازی این بیمارستان قرار گرفت. 
استاندار اصفهان در این بازدید ضمن قدردانی از خدمات درمانی 
سازمان تامین اجتماعی در استان اصفهان گفت: خوشبختانه در 
سال های اخیر شاهد رشد نمایان کمی و کیفی خدمات درمانی و 
احداث ساختمانهای درمانی در استان اصفهان هستیم که این مهم 
افزایش نسبی رضایتمندی مردم و بیمه شدگان را در پی داشته است. 
استان  در  بیمارستانی  تخت های  کمبود  به  زرگرپور  رسول  دکتر 
اصفهان اشاره کرد و گفت: در استان اصفهان باید به نسبت جمعیت 
آن 12 هزار تخت بستری وجود داشته باشد که متاسفانه این رقم هم 

اکنون شش هزار تخت بستری است.
زرگرپور با اشاره به سرمایه گذاری 200 میلیون یورویی ایتالیایی ها 
در بخش احداث بیمارستان پیشرفته در استان اصفهان با ظرفیت 
1500 تخت بستری گفت: در سه سال آینده 1500 تخت بستری 
نیز توسط سازمان های بیمه گر و وزارت بهداشت آماده بهره برداری 
می شود که ظرفیت استان در بخش تخت بستری به 8000 تخت 
افزایش می یابد. دکتر علی اعتصام پور مدیر درمان تامین اجتماعی 
استان اصفهان در این بازدید به ارائه گزارش از اقدامات و فعالیت های 
این مدیریت در دولت تدبیر و امید پرداخت و گفت: در استان اصفهان 
خدمات درمانی از طریق سه بیمارستان ملکی شامل شریعتی، غرضی 

و فاطمه الزهرا )س( نجف آباد و 26 پلی کلینیک تخصصی ملکی در 
قالب درمان مستقیم به بیمه شدگان ارائه می شود. 

وی افزود: با هدف جلب رضایت بیمه شدگان هم اکنون سازمان 
تامین اجتماعی با بیش از 4400 واحد درمانی شامل بیمارستان، 
فیزیوتراپی،آنژیوگرافی، داروخانه،آزمایشگاه،   درمانگاه،کلینیک، 
ام.آر.آی، اکو و... و همچنین 2690 پزشک عمومی، متخصص، فوق 
خرید  قابل  در  اصفهان  استان  سراسر  در  دندانپزشک  و  تخصص 
تامین  سازمان  محترم  شدگان  بیمه  پاسخگوی  درمان  خدمت 

اجتماعی هستند. 

در چهارمين روز از هفته تامين اجتماعی با حضور استاندار صورت گرفت

افتتاح پروژه های درمانی تامین اجتماعی استان اصفهان

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز-نورپردازی ابنیه و مجتمع های 
سطح شهر نقش بسزایی در ایجاد زیبایی سطح شهر دارند.به گزارش 
روابط عمومی شهرداری بوشهر، شهردار بوشهر با بیان این مطلب 
اظهار داشت: به منظور نور پردازي ساختمانهاي در حال احداث در 
سطح شهر دستورالعملی به حوزه معاونت شهرسازي ابالغ شده است.
غالمعلی میگلی نژاد با بیان این مطلب که این تصمیم به منظور 
تقویت چهره شبانه شهر بوشهر اتخاذ شده است، افزود: مالکین و 
صاحبین ابنیه باید عالوه بر نقشه ساختمان، یک پالن نور پردازي 

ساختمان نیز به آن ضمیمه و به واحد شهرسازی ارایه نمایند.
میگلی نژاد با بیان این مطلب که شهرداری برای نورپردازی سطح 

شهر اقداماتی را انجام داده است، افزود: در ماه های گذشته خیابان 
مورد  مرکزی  شهرداری  ساختمان  اخیرا  و  فرودگاه  چهارباندی 
نورپردازی شد که خوشبختانه مورد استقبال خوب شهروندان قرار 

گرفته است.
شهردار بوشهر در ادامه گفت: در تالش هستیم که روند نورپردازی 
ساختمانها و مجتمع ها در بوشهر نهادینه شود و چهره بندربوشهر 

در شب زیباتر گردد.
میگلی نژاد تاکید کرد: زیباسازی بوشهر به کمک شهروندان ممکن 
خواهد بود و شهرداری بخشی ازکار را به عهده دارد ولی قسمت 
اصلی و نهادینه شدن آن با نگاه مشارکتی شهروندن امکان پذیر است.

ميگلی نژاد شهردار بوشهر اعالم کرد
الزام ابنیه و ساختمانهای در حال اجرا به داشتن نقشه نورپردازی

اراک- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان مرکزی با تشریح برنامه های این سازمان در زمینه 
تولید صادرات محور، گفت: 80 درصد صادرات این استان توسط 
10 واحد صنعتی انجام می شود.محمدرضا حاجی پورافزود: 850 
میلیون دالر انواع کاال ساالنه از استان مرکزی به خارج از کشور صادر 
می شود که 170 واحد این استان تنها در 20 درصد از صادرات 
این استان سهم دارند که این مهم نیازمند زمینه سازی و توجه 
ویژه مسئوالن به این بخش است وی، قیر، الیاف پلی استر، سیمان، 
پلی اتیلن، انواع رنگ و گاز مایع را از جمله کاالهای صادراتی این 
استان عنوان کرد و گفت: یک هزار و 200 تن انواع کاال سال گذشته 
از استان مرکزی به کشور های ترکیه، عراق و افغانستان صادر شده 
است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی رفع 
موانع و مشکل های صادرات را از مهمترین اولویت های سازمان معدن 

و تجارت عنوان کرد و افزود: بر این اساس هماهنگی هایی با 21 
رایزن بازرگانی در منطقه، کشور های اروپایی و آمریکایی انجام شده تا 

ظرفیت های استان توسط این رایزنان در نقاط مختلف جهان معرفی 
و زمینه حضور تولیدات استان در بازارهای مختلف بین المللی فراهم 
شود. حاجی پور عمده کاالهای وارداتی به استان مرکزی را مواد 
اولیه و ماشین آالت و تجهیزات بخش تولید عنوان کرد و گفت: این 
کاالها از کشور های امارات متحده عربی، ترکیه و چین به استان وارد 
می شوند. وی افزود: مشکل های مالی، کمبود تسهیالت، نداشتن 
سرمایه در گردش، تحریم ها، عدم پرداخت مطالبات توسط دولت 
اصلی ترین مشکل 70 درصد واحدهای تولیدی استان مرکزی است. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی رفع علل به 
وجود آمدن مشکل تولید برای واحدهای صنعتی استان را از دیگر 
اولویت های این سازمان عنوان کرد و گفت: با پیگیری های انجام شده 
مقرر شد بدهی شرکت های واگن پارس، آذر آب و هپکو به بانک ها 
پس از 18 ماه استمهال از بانک ها به مدت پنج سال تقسیط شوند.

رئيس سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان مرکزی: 
 80 درصد صادرات استان مرکزی توسط 10 واحد صنعتی انجام می شود

جهاد  سازمان  رئیس  فالح-  اسد   - تبریز 
کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: 32 هزار و 237 
تن گندم از 450 تا 500 هزار تن میزان پیش بینی 
به صورت تضمینی خریداری شده  استان  شده 
است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس 
افزود: این میزان  با اعالم این خبر  کریم مهری 
بازرگانی و  نهاد غله و خدمات  گندم توسط دو 
تعاون روستایی از کشاورزان خریداری شده است. 
وی با بیان اینکه میزان پیش بینی خرید گندم 

رشد  از  گذشته  سال  به  نسبت  جاری  سال  در 
10 درصدی برخوردار است، اظهار کرد: تاکنون 
سازمان غله و خدمات بازرگانی استان 26 هزار و 
228 تن و سازمان تعاون روستائی نیز شش هزار 
و 9 تن گندم کشاورزان استان را خریداری کرده 
است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان 
 480 جاری  زراعی  سال  در  شد:  یادآور  شرقی 
زیر کشت محصول گندم  اراضی  از  هزار هکتار 
رفته که 80 هزار هکتار از این میزان کشت آبی 

است. مهندس مهری، ادامه داد: بیش از 100 هزار 
تن از محصول تولیدی این استان در مزارع آبی 
کشت می شود که میزان پیش بینی تولید گندم 
در استان از این اراضی بیش از 825 هزار تن است. 
الزم به ذکر است طبق مصوبه دولت، امسال هر 
کیلوگرم گندم معمولی)نان( 12 هزار و 705 ریال 
و گندم دوروم 13 هزار و 68 ریال با چهار درصد 
افت مفید و 2 درصد افت غیرمفید از گندم کاران 

خریداری می شود.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- ظرفیت 
بندر  در  نفتی  فرآورده های  سازی  ذخیره  مخازن 
نفتی خلیج فارس با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
از 300 هزار تن به یک میلیون و 800 هزار تن 
افزایش می یابد. به گزارش واحد اطالعات و اخبار 
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، 
»محمد سعید نژاد« معاون وزیر راه و مدیرعامل 
از طرح های  بازدید  بنادر و دریانوردی در  سازمان 
واقع  فارس  خلیج  بندر  اجرای  در دست  عمرانی 
در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی گفت: 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت های 

بانکی هم اکنون ساخت مخازن نگهداری، سیستم 
انتقال لوله، آتش نشانی و اسکله های پهلوگیری در 
این بندر در حال اجراست. وی افزود: تاکنون، 27 
شرکت بخش خصوصی در بندرخلیج فارس هشت 
هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده اند. به گفته 
این مقام مسئول، نفت کوره، بنزین، روغن های پایه 
و قیر از جمله فرآورده هایی است که از 10 پست 
اسکله این بندر صادرات و ترانزیت می شود. سعیدنژاد 
تصریح کرد: در بندر نفتی عالوه بر تخلیه و بارگیری 
فرآورده نفتی، سوخت رسانی به کشتی های عبوری 
در تنگه هرمز افزایش می یابد. مدیرعامل سازمان 

تبدیل شدن  کرد:  دریانوردی خاطرنشان  و  بنادر 
بندر نفتی خلیج فارس به هاب انرژی و سوخت 
در خلیج فارس از سیاست های اصلی سازمان بنادر 
و دریانوردی است. وی بیان کرد: قرار است از این 
پس به جای کشتی های 7 هزار تنی، کشتی های 50 
هزار تنی در این بندر تردد کنند. »جاسم جادری« 
استاندار هرمزگان نیز در همین رابطه اظهار داشت: با 
راه اندازی پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس، صادرات 
افزایش  فارس  نفتی خلیج  بندر  از  نفتی  فرآورده 
می یابد. وی افزود: اداره کل امور اقتصادی استانداری 
هرمزگان از طریق بانک توسعه صادرات مشکالت 

تاخیر دریافت تسهیالت را برای سرمایه گذاران رفع 
خواهد کرد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت ماه مبارک رمضان 
یک دوره مسابقات قرآنی در مخابرات گلستان برگزار شد.در این 
مسابقات که در رشته های ترتیل و حفظ یک جزء قرآن کریم 
کردند. شرکت  آنها  فرزندان  و  همکاران  از  تعدادی  شد  برگزار 

در پایان این دوره از مسابقات که با حضور مدیرعامل محترم و 

جمعی از کارکنان شرکت در محل نمازخانه مرکز تلفن ولیعصر 
ها،  خانم  دربخش  ترتیل  رشته  در  شد  برگزار  مخابرات  )عج( 
همکاران صغری نقابی، سعیده تمسکنی زاهدی و لیال نهایتی به 
ترتیب مقامهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و در بخش 
آقایان، همکاران حسن کتولی، علیرضا خواجه نژاد و سید قاسم 

رقابت  از  رشته،  شدند.درهمین  سوم  تا  اول  ترتیب  به  مهدوی 
برگزار شده بین فرزندان همکار، ابوالفضل یوری توانست با کسب 
بهترین امتیاز، رتبه برتر را کسب نماید.الزم به ذکر است در رشته 
حفظ یک جزء قرآن فرزندان همکار نیز فریده نقابی و ثنا رفتاری 

اول و دوم شدند.

رئيس سازمان جهاد کشاوزی استان خبر داد 
خرید 32 هزار تن گندم از کشاورزان آذربایجان شرقی 

سرمایه گذاری 8000 میلیارد ریالی بخش خصوصی در بندرخلیج فارس

برگزاری مسابقات قرآنی در مخابرات گلستان
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