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مجرد مدی��ر منطقه ارومیه گف��ت: آموزش 
و ش��فاف س��ازی نحوه کار با س��امانه های 
الکترونیک��ی برای مش��تریان داخلی اعم از 
جایگاهها و مص��رف کنندگان فرآورده های 
نفت��ی در اولوی��ت برنامه ه��ای ۹۵ اس��ت

در راس��تای افزایش سطح فنی و عملیاتی اپراتورهای سامانه هوشمند 
س��وخت جایگاه های سوخت)مس��ئولین JS( دوره آموزش��ی سامانه 
هوش��مند سوخت در سالن اجتماعات شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ارومیه برگزار ش��د به گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی 
پخ��ش فراورده های نفت��ی منطقه ارومیه مجرد مدی��ر منطقه ارومیه 
گفت: آموزش و شفاف سازی نحوه کار با سامانه های الکترونیکی برای 
مشتریان داخلی اعم از جایگاهها و مصرف کنندگان فرآورده های نفتی 
در اولویت برنامه های ۹۵ است وی گفت: در این دوره تشریح روشهای 
فنی و عملیاتی کنترل جایگاه، ثبت صحیح دفاتر و اخذ بموقع و صحیح 
گزارشات سامانه هوشمند سوخت مجاری، اقدامات الزم در زمان تعویض 
هارد و روش��های کنترل لیست سیاه و نسخه های ارسال از مرکز داده 
و کنترل پایداری جایگاهها و س��ایر موارد کنترل فنی عملیاتی کسری 

و نح��وه صحیح تخلی��ه محموالت وصولی جزو س��رفصل های...

مدیر شعب بانک مسکن آذربایجان شرقی از 
تک رقمی شدن نرخ سود تسهیالت صندوق 
پس انداز مس��کن یکم این بانک خبر داد.
به گ��زارش خبرنگار م��ا در تبریز، مهدی 

احمدی از کاهش و تک رقمی شدن نرخ سود 
تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن خبر داد و گفت: 
ای��ن امر ب��رای اولین بار در تاریخ فعالیت بانک مس��کن اتفاق افتاده 
و فرصت مناس��بی برای متقاضیان مسکن است.وی افزود: نرخ سود 
تس��هیالت صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن به ۹.۵ درصد 
و در بافت های فرس��وده به 8 درصد کاهش یافت.احمدی با اشاره به 
میزان تسهیالت ارائه شده در این زمینه گفت: این میزان برای افرادی 
که در تبریز زندگی می کنند ۶0 میلیون تومان و برای زوجین ۱20 
میلیون تومان خواهد بود که البته متقاضیان ۱0 میلیون وام تعمیرات 
نی��ز در کنار آن می توانند دریافت کنند ب��ه عبارتی میزان آن برای 
زوحی��ن ۱۳0 میلی��ون تومان و برای افرادی که ب��ه صورت انفرادی 
مراجعه می کنن��د ۷0 میلیون تومان خواهد بود.مدیر ش��عب بانک 

مس��کن استان آذربایجان ش��رقی در خصوص میزان اقساط...

نرخ سود تسهیالت صندوق 
پس انداز مسکن یکم به 9.5 

درصد و در بافت های فرسوده 
به 8 درصد کاهش یافت

آموزش ۲85 نفر ساعت 
مسئولین GS جایگاه های 

منطقه ارومیه

۱۹
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ــترى مركز از  ــون وكالى دادگس ــيون روابط عمومى كان ــو كميس عض
ــوزان وكالت در روز  ــف بيش از 350 نفر از كارآم ــم تحلي برگزارى مراس

جمعه - 26 شهريورماه - خبر داد. 
ــنا با بيان اين مطلب، اظهار كرد:  ــداهللا خاتمى فر در گفت وگو با ايس عب
ــا حضور اعضاى  ــال جديد ب ــت كه  در س ــم تحليفى اس اين اولين مراس

هيات مديره جديد كانون مركز و رئيس اين كانون برگزار مى شود.
وى افزود: در اين مراسم كه ساعت 10 صبح در تاالر ابوريحان دانشگاه 
ــود، ذبيح اهللا خداييان معاون حقوقى قوه  ــتى برگزار مى ش ــهيد بهش ش

قضاييه و برخى از نمايندگان مجلس حضور دارند.
ــال 95 و  اطالعيه  آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزى وكالت س
ــال 1395 كانون هاى وكالى  اطالعيه آزمون ورودى كارآموزى وكالت س

دادگسترى ايران از سوى اسكودا منتشر شد.
متن اين اطالعيه  به شرح زير است:

كانون هاى وكالى دادگسترى ايران (عضو اتحاديه سراسرى كانون هاى 
ــكودا) متشكل از كانون وكالى دادگسترى  وكالى دادگسترى ايران- اس
ــه و بويراحمد- اصفهان  ــارس و كهگيلوي ــرقى – ف ــز- آذربايجان ش مرك
ــمالى و جنوبى –  ــان رضوى، ش ــان غربى – مازندران– خراس – آذربايج
گيالن- قزوين- خوزستان – كرمانشاه وايالم- همدان – قم – كردستان 
ــهر – زنجان – لرستان – كرمان-  ــتان – اردبيل – مركزى- بوش – گلس
البرز -چهارمحال و بختيارى و يزد از طريق آزمون كتبى و طبق مقررات 
ــال 1376به تعداد مورد نياز  و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب س

به شرح زير و با توجه به موارد زير كارآموز وكالت مى پذيرند.
(ظرفيت هاى اعالم شده با احتساب سهميه ايثارگران است و تغيير كد 
كانون پس از اولين ثبت نام به هيچ وجه ممكن نيست. بنابراين داوطلبان 
ــت كامل اقدام به ثبت نام كنند. در  ــى و مطالعه و دق محترم بايد با بررس
صورت ثبت نام مكرر، ثبت نام داوطلب كال كان لم يكن تلقى خواهد شد.)

3- شرايط شركت در آزمون و اخذ پروانه كارآموزى وكالت:
3-1- تابعيت جمهورى اسالمى ايران.

ــانس يا باالتر حقوق (از دانشكده هاى  ــنامه ليس 3-2- دارا بودن دانش
ــوم، تحقيقات و  ــه مورد تاييد وزارت عل ــور ك حقوق داخل يا خارج كش
ــد)يا دانشنامه ليسانس فقه و مبانى حقوق اسالمى يا معادل  فناورى باش

آن از دروس حوزوى و دانشگاهى با تاييد مرجع صالح.
تبصره 1: كسانى كه فاقد مدرك كارشناسى حقوق، فقه و مبانى حقوق 
ــالمى يا معادل آن از دروس حوزوى و دانشگاهى با تاييد مرجع صالح  اس
ــركت در آزمون را  ــتند، حق ش ــوده و فقط داراى مدارك باالتر آن هس ب
ــى عنوان  ــن از ارائه مدارك باالتر به جز مدارك كارشناس ــد بنابراي ندارن

شده خوددارى كنيد.
ــت كه مورد تاييد وزارت  ــره 2 : مدرك معادل حوزوى مدركى اس تبص

علوم، تحقيقات و فناورى باشد.
ــوق با مدرك  ــته حق ــى ناپيوس ــره 3: دارندگان مدارك كارشناس تبص
كاردانى مرتبط به شرط آن كه واحدهاى دروس دوره كارشناسى حقوق 

را گذرانده باشند، مجاز به شركت در آزمون هستند.
ــترى در حوزه  ــنى: پروانه كارآموزى وكالت دادگس ــرايط س 3-3 – ش
ــتان تهران فقط به كسانى داده مى شود كه هنگام ثبت نام سن  قضايى اس
ــال تمام بيشتر نباشد و براى ساير حوزه هاى قضايى پروانه  آنها از 40 س
كارآموزى به كسانى داده مى شود كه هنگام ثبت نام سن آنها از 50 سال 

تمام بيشتر نباشد.
3-4- براى اشخاصى پروانه كارآموزى صادر مى شود كه داراى شرايط 

مندرج در قوانين و مقررات ناظر بر وكالت باشند.
4- مدارك مورد نياز جهت ثبت نام:

ــانس، منطبق با بند 2-3 و  ــكن تصوير مدرك تحصيلى ليس 4-1- اس
ــايز حدود  ــيه هاى زايد و با فرمتjpg  و با س تبصره هاى آن، بدون حاش

.dpi 72 و با وضوح تصويرى pixels 842 595 در
ــده  ــكن گواهى تعداد واحدهاى گذرانده ش تبصره 1: متقاضيان از اس
ــنامه مبناى  ــى فارغ التحصيلى يا دانش ــوددارى كنند زيرا فقط گواه خ
ــجويان ترم آخر و كسانى  ــت بنابراين دانش ــركت در آزمون اس مجوز ش
ــورد آنها كلمه  ــگاه مربوط در م ــط دانش ــده توس كه در گواهى صادر ش
ــركت در  ــد، حق ش ــده باش «فارغ التحصيل» يا «دانش آموخته» قيد نش

آزمون را نخواهند داشت.
ــته مى بايست عالوه بر  ــى ناپيوس تبصره 2: دارندگان مدارك كارشناس
ــكن مدرك كاردانى خود را در قسمت  ــته اس ــى ناپيوس مدرك كارشناس

مربوطه ارسال كنند.

4-2- اسكن تصوير كارت يا گواهى پايان خدمت يا معافيت دائم بدون 
 pixels 312 و با سايز حدود 213 در jpg ــيه هاى زايد و با فرمت حاش

.dpi 72 و با وضوح تصويرى
ــگاه ها و  ــى، مربوط به دانش ــاى تحصيل ــدگان معافيت ه ــره: دارن تبص
ــى افراد فاقد  ــاى علميه و به طور كل ــوزش عالى و حوزه ه ــات آم موسس
گواهى پايان خدمت يا معافيت دائم، تحت هيچ شرايطى حق شركت در 

آزمون را نخواهند داشت.
4-3- هزينه ثبت نام مبلغ 750,000 (هفتصدو پنجاه هزار) ريال

ــبكه  ــام از طريق كارت هاى بانكى عضو ش ــره: واريز هزينه ثبت ن تبص
ــتم آنالين ثبت نام اينترنتى در زمان تعيين شده و سايت  ــتاب و سيس ش
ــازمان سنجش آموزش كشور و با توجه به بند 1-5 و2-5 اين آگهى و  س

دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت.
4-4- اسكن عكس متقاضى:

ــال جارى  ــت تصوير عكس خود را كه در س داوطلبان محترم مى بايس

ــكن، بدون حاشيه هاى  ــد، در اندازه هاى 4×3 جهت اس ــده باش گرفته ش
ــايز حداقل 200 در 300 تا حداكثر 300 در  زايد و با فرمت jpg و با س
ــده نبايد از 70 كيلو بايت  pixels 400 تهيه كنند و حجم فايل تهيه ش
بيشتر شود. همچنين تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر 
ــد. حتى االمكان عكس ها سياه و سفيد يا در صورت  و هر گونه منگنه باش

رنگى بودن داراى زمينه سفيد باشد.
ــده در آزمون هاى قبلى،  ــكالت به وجود آم • تذكر مهم: با توجه به مش
ــتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً براى  درخصوص اش
داوطلبانى كه در كافى نت ثبت نام مى كنند رخ داده است، تاكيد مى شود 
چنانچه ثبت نام خود را توسط كافى نت ها انجام مى دهيد، عالوه بر كنترل 
ــالى دقت كنيد تا  ــبت به كنترل عكس ارس اطالعات ثبت نامى، حتماً نس
ــتباهاً عكس داوطلب ديگرى به جاى عكس شما ارسال نشود. بديهى  اش
ــتباهى از طرف متقاضى، فرد به عنوان  ــت در صورت ارسال عكس اش اس

متخلف تلقى و مطابق مقررات با وى رفتار خواهد شد.
ــه داراى معلوليت (نابينايى و كم بينايى) و ناتوانى  4-5- داوطلبانى ك
جسمى – حركتى از ناحيه دست هستند (صرفاً جهت استفاده از منشى 
ــه آزمون) گواهى معلوليت و استفاده از منشى صادره از سازمان  در جلس
بهزيستى كشور را از قسمت مربوطه سيستم ثبت نام ارسال كنند. شايان 
ــال 1376 هيچ گونه  ــت طبق قانون اخذ پروانه وكالت مصوب س ذكر اس
سهميه فوق العاده اى براى پذيرش اين داوطلبان در آزمون وكالت در نظر 
ــده است و با ارائه اين گواهى از نظر پذيرش در آزمون اولويتى  گرفته نش

براى فرد ارائه كننده ايجاد نخواهد شد.
4-6- سهميه رزمندگان و ايثارگران:

ــانى به ايثارگران، هر يك  ــا توجه به تصويب قانون جامع خدمات رس ب
ــهميه رزمندگان و ايثارگران مى توانند بر اساس  از داوطلبان متقاضى س
ــهميه  ــتفاده از س ــرايط خود در بندهاى «الف» تا «ت»، متقاضى اس ش

شوند.
گزينش داوطلبان واجد شرايط براساس اين قانون صورت مى گيرد:

الف- خانواده شاهد يعنى خانواده هاى معظمى كه در راه اعتالى اهداف 
عاليه انقالب اسالمى و مبارزه با دشمنان انقالب يكى از اعضاى خانواده شان 

(پدر، مادر، همسر، فرزند) شهيد يا مفقود االثر يا اسيرشده باشد.
ب- جانبازان 25درصد و باالتر

پ – آزادگان با شش ماه سابقه اسارت
ت- رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره 1: داوطلبان استفاده كننده از سهميه هاى بنياد شهيد، سازمان 
ــاورزى، در صورت عدم تاييد سهميه به  ــيج مستضعفين و جهاد كش بس

واحدهاى تابعه شهرستان محل تشكيل پرونده ذى ربط مراجعه كنند.
تبصره 2: جانبازان 25درصد به باال، آزادگان با شش ماه سابقه اسارت، 
ــهدا، مفقودين و اسرا براى استفاده  ــران ش پدر و مادر و فرزندان و همس
ــاس ضوابط نسبت به تكميل بند مربوط در  ــهميه مربوط بايد بر اس از س
تقاضانامه ثبت نامى اقدام كنند. اين قبيل داوطلبان بايد در فرم تقاضانامه 
ثبت نام اينترنتى نسبت به عالمت گذارى بند مربوطه اقدام كنند تا آمار و 
ــهيد و امور ايثارگران براى  اطالعات آنان بعد از ثبت نام به ارگان بنياد ش

تاييد سهميه ارسال شود و نيازى به مراجعه به سايت ايثار ندارند.
ــاه حضور داوطلبانه در جبهه)  ــش م تبصره 3: رزمندگان (با حداقل ش
ــهميه  ــع ضوابط مربوط به س ــوب و تاب ــهميه رزمندگان محس ــزو س ج

رزمندگان هستند.
ادامه دارد...

با حضور معاون حقوقى قوه قضاييه برگزار مى شود
مراسم تحليف بيش از 350 كارآموز وكالت در دانشگاه شهيد بهشتى (1)

1- تعداد پذيرش كارآموز وكالت به تفكيك هر كانون و كد كانون ها:
ظرفيت پذيرشنام كانونكد كانون

جمعا600ً نفرمركز شامل استان هاى تهران، سمنان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان1
75نفرآذربايجان شرقى2
جمعا130ًنفرفارس و كهگيلويه و بويراحمد3
80نفراصفهان4
50نفرآذربايجان غربى5
60 نفرمازندران6
جمعاً 105 نفرخراسان رضوى، شمالى و جنوبى7
50 نفرگيالن8
48 نفرقزوين9
65 نفرخوزستان10
جمعا40ً نفركرمانشاه و ايالم11
15 نفرهمدان12
10 نفرقم13
20نفركردستان14
25 نفرگلستان15
15 نفراردبيل16
15 نفرمركزى (اراك )17
40 نفربوشهر18
28نفرزنجان19
35 نفرلرستان20
60نفركرمان21
80نفرالبرز22
14نفرچهارمحال و بختيارى23
70نفريزد24

2- مواد امتحانى:
آزمون، كتبى، يك مرحله اى، به صورت تستى و ضرايب دروس آن به شرح ذير است:
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6) اگر قيمت معامله را از طريق چك دريافت مى كند بايد توجه داشته 
باشد كه در صورت برگشت خوردن چك، وى تنها مى تواند وجه چك را 
ــرطى را  مطالبه كند و معامله را نمى تواند برهم زند. مگر اينكه چنين ش

در قرارداد گنجانده باشند. 
* اگر خريدار يا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال 

سند مالكيت مورد معامله خوددارى كنند، طرف ديگر چه حقى دارد؟ 
ــمى انتقال از  ــند رس ــرف ديگر مى تواند الزام معامله را به تنظيم س ط
ــت كند و پس از قطعيت حكم، درخواست صدور اجراييه  دادگاه درخواس
ــه جهت امضا  ــور در دفترخان ــرف معامله از حض ــد. درصورتى كه ط كن

خوددارى كند، نماينده اجراى احكام سند انتقال را امضا خواهد كرد. 
ــنده يا  ــب مورد (فروش ــت حس ــه چنين دعوايى بهتر اس ــل از اقام قب
خريدار)، امتناع طرف ديگر از حضور در دفترخانه و حاضر و آماده بودن 
خود در دفترخانه را براى انتقال، به وسيله گواهى دفترخانه يا تامين دليل 

از دادگاه يا ارسال اظهارنامه ثابت كند. 
ــنده به چه نكاتى بايد توجه داشته  * در خريدوفروش اتومبيل، فروش

باشد؟ 
1) همزمان با تنظيم قولنامه، فروشنده باالترين درصد از بهاى اتومبيل 

را به صورت نقد دريافت دارد. 
2) خريدار از طريق رؤيت مدارك شناسايى احراز هويت شود. 

3) پرداخت باقيمانده در دفترخانه اسناد همزمان با انتقال سند خودرو 
پيش بينى شده، موعد مراجعه و شماره دفترخانه نيز معين شود. 

4) در قولنامه قيد شود در صورت عدم مراجعه يا عدم آمادگى خريدار 
ــارت تاخير و  ــت باقيمانده بها، وى متعهد به پرداخت خس جهت پرداخ

انجام تعهد به ازاى هر روز مبلغ معينى باشد. 
5) در قولنامه وضعيت فنى و بدنه و ساير مشخصات و شرايط اتومبيل 

درج و علم و آگاهى خريدار نسبت به آن پيش بينى شود. 
ــه يا در پشت قولنامه با قيد تاريخ  6) تحويل اتومبيل طى صورت جلس

و ساعت صورت گيرد. 

با افراد «مختار» و «راضى» معامله كنيد
اگر شروط چهارگانه صحت معامله محقق نشود، قرارداد قابليت استناد 

و ارزش قانونى ندارد... 
ــا و پيچيدگى هاى خاص خودش را  ــه ريزه كارى ه معامله كردن هميش
ــت دو يا چند نفر در ازاى پولى كه مى دهند صاحب  دارد. وقتى قرار اس
خانه يا خودروى شخصى فروشنده شوند يا وقتى دو خانواده براى بستن 

عقد ازدواج دو جوان با هم توافق مى كنند. 
ــى قوانين مدنى ما  ــك نوع معامله ندانند ول ــايد عده اى ازدواج را ي ش
ــتن قرارداد مى داند چراكه از نظر قانون،  ازدواج را نيز نوعى معامله و بس
ــت كه در آن يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند  قرارداد همان عقد اس
ــبت به انجام كارى كه مورد قبول شان است تعهد مى دهند.  نفر ديگر نس
ــه واژه معامله و  ــود. البت ــه به آن معامله نيز گفته مى ش ــان روالى ك هم
ــاند كه  ــه وادى تبادالت مالى مى كش ــل از هرچيز ذهن را ب ــرارداد قب ق
ــك اين نوع معامله نيز زمانى ارزش قانونى دارد كه شروط ضرورى  بى ش

آن كه منجر به صحتش مى شود محقق شده باشد. 
ــطه انجام يك معامله و بستن قرارداد  ــانى كه به واس ــتند كس كم نيس
ــدا نكرده اند همان  ــن به دادگاه پي ــده و راهى جز رفت ــار اختالف ش دچ
افرادى كه وقتى قراردادشان از نظر قاضى مى گذرد، مشخص مى شود كه 
ــاس قراردادى فاقد صحت است و به هيچ وجه قابليت استناد ندارد  از اس

و واجد ارزش قانونى نيست. 
ــود بايد  ــته مى ش ــراردادى كه بين دو طرف معامله بس ــع هر ق در واق
داراى چهار شرط باشد چراكه اگر حتى يكى از شروط (كه به آن شرايط 
اساسى صحت معامله گفته مى شود) موجود نباشد اعتبار قرارداد از لحاظ 
حقوقى به مشكل مى خورد و حتى ممكن است سبب باطل شدن قرارداد 
ــرد مثال هنگامى كه  ــود. به اين ترتيب وقتى معامله اى صورت مى گي ش
ــود اين ملك را در ازاى  ــتگاه آپارتمان متعهد مى ش ــنده يك دس فروش
ــرايطى كه در قرارداد  ــى كه از خريدار دريافت مى كند با توجه به ش پول
ــام اين معامله داراى قصد و  ــده، به او واگذار كند بايد هنگام انج ذكر ش
ــرط معين بودن مورد معامله و مشروعيت  ــد و از دو ش رضا و اهليت باش
ــد كه البته تمام اين شروط بايد در خريدار هم باشد تا  نيز برخوردار باش

قرارداد امضا شده از سوى آنها اعتبار و ارزش قانونى پيدا كند. 
ــت كه طرفين  ــام معامله اين اس ــد و رضا در حين انج ــور از قص منظ
ــته باشند  ــالم بوده و رضايت نيز داش ــتن قرارداد داراى اراده س براى بس
ــار و اجبار تصميم به انعقاد قرارداد  و در محيطى دور از تهديد، زور، فش
ــه دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقى با هم فرق دارند و بايد  ــد. البت بگيرن
به ترتيب و پشت سر هم محقق شده تا موجب اعتبار يك معامله شوند. 
ــنجش سود و زيان ناشى از  ــت كه پس از س منظور از رضا آن تمايلى اس
بستن قرارداد در فرد ايجاد مى شود و مراد از قصد همان تصميمى است 
ــتن قرارداد  ــخص پس از رضايت به انجام معامله مى گيرد و به بس كه ش
منجر مى شود. درواقع رضا به مرحله تصميم گيرى مربوط مى شود و قصد 
ــى فرد را  ــه مرحله اجرا كه در هيچ كدام از اين دو مرحله نيز نبايد كس ب

مجبور به انجام كار كرده باشد. 
ــوند بايد داراى  عالوه بر قصد و رضا، افرادى كه وارد يك معامله مى ش
عقل و اختيار نيز باشند و براى بستن قرارداد اكراه نداشته باشند. مسلما 
هيچ كس با فردى كه سفيه يا ناقص العقل يا مجنون است معامله نمى كند 
ــت چراكه اين افراد عقل  ــون تنظيم قرارداد با چنين افرادى باطل اس چ
معاش و قدرت سنجش سود و زيان مالى را ندارند و نمى توانند تشخيص 

دهند قراردادى كه منعقد مى كنند به نفع آنهاست يا به ضررشان. 
ــخصى كنند  ــه: چنانچه دخترى را وادار به انعقاد عقد ازدواج با ش نكت
ــار نبود هرگز اين عقد  ــت و اگر تحت فش كه دختر راضى به اين كار نيس
ــده كه موجب  ــرايط حالت اكراه محقق ش ــورت نمى گرفت در اين ش ص

بطالن قرارداد ازدواج مى شود.
البته گاهى ديده مى شود كه برخى از افراد از فرد سفيه يا مجنونى كه 
ــتفاده مى كنند و با مخفى كردن اين عيب،  ــت سوءاس صاحب اموالى اس
ــانند كه در چنين  ــرارداد نيز مى كش ــاى معامله و امضاى ق ــا را تا پ آنه
ــرايطى اگر اين موضوع در دادگاه ثابت شود قرارداد به طور حتم باطل  ش
ــار بودن و اكراه  ــودن طرفين معامله، مخت ــد. عالوه بر عاقل ب خواهد ش

نداشتن آنها نيز از شروط اساسى صحت معامله است. 
ــونده) و مكِره  ــا عنوان مكَره (اكراه ش ــى ما از دو فرد ب ــن مدن در قواني
ــى كه وادار به انجام عملى  ــخن به ميان آمده كه به كس (اكراه كننده) س
ــت اكراه شونده و به كسى كه ديگرى  ــود كه خود به آن راضى نيس مى ش
ــخص رضايت به انجام آن ندارد  را وادار به انجام كارى مى كند كه آن ش
ــت  اكراه كننده مى گويند. به اين ترتيب قراردادى داراى ارزش قانونى اس

ــار غيرعادى و نامشروعى كه قصد وادار كردن فرد به انجام  كه تحت فش
اين عمل را داشته تنظيم نشده باشد. 

ــورد ازدواج مى گويند چنانچه دخترى  به طور مثال حقوقدانان در م
ــخصى كنند كه دختر راضى به اين  را وادار به انعقاد عقد ازدواج با ش
ــت و اگر تحت فشار نبود هرگز اين عقد صورت نمى گرفت در  كار نيس
ــرايط حالت اكراه محقق شده كه موجب بطالن قرارداد ازدواج  اين ش
ــود. البته هر نوع فشارى منجر به بروز اكراه نمى شود به طوريكه  مى ش
در قوانين نيز شش شرط براى تحقق اكراه شمرده شده است. درواقع 
اكراه بايد در حدى باشد كه در هر شخص باشعورى موثر باشد، ترس 
ــد، اكراه  ــرف او تهديدى صورت گرفته باش ــى بدون آنكه از ط از كس
ــود، تهديد بايد به وسيله امر غيرقانونى باشد، اكراه در  محسوب نمى ش
ــرد، اگر قرارداد  ــم و اراده را از فرد بگي ــد كه آزادى تصمي حدى باش
ــت و اگر اكراه كننده شخصى را  ــود صحيح اس بعد از رفع اكراه امضا ش
تهديد به قتل، ربودن فرزند يا آبروريزى مى كند حتما بايد توان انجام 

اين عمل را داشته باشد. 
البته موارد قانونى كه به موضوع اكراه اشاره دارد به موارد بيشترى نيز 
ــاره مى كند به نحوى كه تصريح مى شود هرگاه شخصى كه تهديد شده  اش
ــخص  بداند كه تهديدكننده نمى تواند تهديدش را اجرايى كند يا خود ش
ــقت، اكراه را از خود دفع كند و معامله را انجام  ــد كه بدون مش قادر باش
ــود. همين طور اگر كسى در نتيجه اضطرار  ــوب نمى ش ندهد مكره محس
ــونده به حساب نمى آيد و معامله اضطرار نيز  اقدام به معامله كند، اكراه ش

معتبر خواهد بود.

قولنامه چيست؟ (2)
اكبر موسوى
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اخبار اخبار
توسط شهرداري ساري انجام شد

يك اقدام جهادي ديگر در ادامه نهضت 
مهار آبهاي سطحي

س�اری-در شب عيد 
س��عيد قربان و به هنگام 
كاهش آمد و شد ها طي 
يك اقدام جهادي در ضلع 
جنوبي مي��دان فرح آباد 

يك باكس درجا براي انتقال آبهاي سطحي احداث شد.به 
گزارش خبرنگار مازندران مهدي عبوري طي مصاحبه 
اي از يك اقدام جهادي ديگر از س��وي شهرداري مركز 
اس��تان خبر داد و گف��ت : در ادامه نهضت مهار آبهاي 
سطحي در مركز استان مازندران پايان امشب بيست و 
يكم ش��هريور ماه در ضلع جنوبي ميدان فرح آباد يك 
باك��س در جا در ابعاد ۱/۵*۲ مت��ر و به طول ۲۵ متر 
احداث خواهد ش��د تا از اين طريق آبهاي سطحي ضلع 
جنوبي ميدان با گذر از بلوار و كوچه صبا به نهر گذرخان 
هدايت ش��ود.وي با اشاره به ويژگيها و نيز اهميت اقدام 
جهادي گفت : وجود تأسيسات متعددي از جمله برق 
۳ كيل��ووات و خط انتقال آب با لوله ي ۲۰۰ ميلي متر 
و گاز و برق جانمايي چنين باكسي نيازمند دقت كامل 
و رعايت ضوابط ايمني مي باشد. شهردار ساري با تأكيد 
بر اينكه با اين باكس در جا از واريز آبهاي س��طحي به 
زيرگذر و يا تراكم آنها در سطح ميدان فرح آباد جلوگيري 
خواهد ش��د افزود : از سوي ديگر انجام عمليات شبانه 
چنين پروژه اي خود به تنهايي مش��كالت بسياري در 
بر دارد اما ش��هرداري س��اري براي جلوگيري ازتشديد 

ترافيك اين اقدام ضربتي را شبانه انجام داد.

موفقیت های پی در پی مجموعه شهرداری 
رشت در عمل به آموزه های دينی پس از 

روی کارآمدن دکتر ثابت قدم
رش�ت- سارا شامخی- حجت االسالم والمسلمين 
محمد براتی مشاور شهردار و مدير ستاد اقامه نماز و دبير 
س��تاد امر به معروف ونهی از منكر شهرداری رشت طی 
سخنانی اظهار داشت: با روی كار آمدن دكتر ثابت قدم 
در مسند شهرداری رشت ضمن ايجاد فضای اعتقادی و 
صميمی در مجموعه شهرداری رشت شاهد. موفقيت های 
پ��ی در پی وتوفيقات روز اف��زون اين مجموعه در عمل 
ب��ه آموزه های دينی می باش��يم. مديرس��تاد اقامه نماز 
شهرداری رشت با تاكيد بر اهميت تبليغات محيطی با 
استفاده از ناوگان عمومی درون شهری در اشاعه فرهنگ 
امربه معروف و نهی از منكر تصريح كرد: شهرداری رشت 
با تكيه بر تفكر دينی و مذهبی و روحيه انقالبی مهندس 
شريفی توانست در استفاده بهينه از ناوگان عمومی درون 
شهری در راستای تبليغات محيطی گام های مثمر ثمری 
بردارد. مهندس ش��يرزاد معاون برنامه ريزی و توس��عه 
شهرداری رشت با قدردانی از تالش های مهندس شريفی 
در استانداردسازی و نوسازی ناوگان عمومی درون شهری 
رشت اذعان داش��ت: پيامهای معنوی و تبليغات دينی 
در زمينه اش��اعه فرهنگ امر ب��ه معروف و نهی از منكر 
زمانی تاثيرگ��ذار خواهد بود كه با ورود اثباتی اس��باب 
رضايتمندی ش��هروند را در چارچ��وب خدمات فراهم 
نماييم. معاون برنامه ريزی و توس��عه ش��هرداری رشت 
ارائه خدمات متناس��ب با حقوق شهروندی را مهم ترين 
اصل در تاثيرگذاری پيامهای تبليغاتی برشمرد و گفت: 
از آنجاي��ی كه رعايت اخالق هدف گ��ذاری اصلی دين 
مبين اسالم است لذا ما می توانيم با داشتن رفتار خوب، 
لسان دلنشين و رعايت احترام به شهروندان كمك شايان 

توجه ای در ايجاد آرامش روانی داشته باشيم. 

برگزاری جلسه کمیته دولت الکترونیك و 
هوشمند سازی در شرکت آب و فاضالب 

استان ايالم
ايالم-جلسه كميته دولت الكترونيك و هوشمند سازی 
با حضور مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان ايالم 
برگزارشد. به گزارش روابط عمومی شركت آب و فاضالب 
استان ايالم، در اين جلسه مديرعامل آبفای استان ضمن 
تاكيد بر جايگاه ويژه فن��اوری اطالعات در دنيای امروز 
گفت: فناوری اطالعات در گسترش ارتباطات بين شركت 
ها و س��ازمان های مختلف نقش ويژه ای در آماده سازی 
زير س��اخت های ارتباطی،  فراهم نمودن فضا و امكانات 
مناسب نرم افزاری  و سخت افزاری جهت استفاده ساير 
واحدها دارد و نياز به ايجاد تغييرات مناسب در ساختار 
سازمانی دفتر فناوری اطالعات اين شركت ضروری است.

در ادامه اين جلسه مدير دفتر فناوری اطالعات شركت 
آب و فاضالب استان ايالم ضمن تشريح ساختار كنونی 
شبكه كامپيوتری و نحوه ارتباطات آن بين ساختمان های 
اداری گفت: با توجه به اهميت پيش بينی زير ساخت های 
مورد نياز به طور كامل در س��اختمان اداری سعی بر آن 
داريم تا با استفاده از تكنولوژی روز امكان ارتباط هوشمند 
واحدهای مختلف شركت با مخاطبان درون و برون اين 
دس��تگاه را فراهم آورده و تا حد ممكن توس��عه دهيم.

مهندس نظر پور با بيان اينكه افزايش رضايتمندی ارباب 
رجوع از اهداف اصلی دولت الكترونيك اس��ت: خواستار 
اهتمام ويژه در جهت تس��ريع در ايجاد بسترهای الزم، 
تدوين نقش��ه راه جامع و هدفمند برای آينده ش��ركت 
گردي��د.وی در بخش ديگری از س��خنان خ��ود با بيان 
اينكه خروجی استقرار دولت الكترونيكی بايد تسهيل در 
افزايش كيفی خدمات به ارباب رجوع باشد برنامه ريزی 
به منظور جلوگيری از روزمره گی امورات را الزمه تحقق 
اين امر دانست.در ادامه اين جلسه هريك از اعضاء نقطه 

نظرات خود را بيان نمودند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان در نشست با 
مديران دستگاه های زيرمجموعه وزارت تعاون و کار:

اطالع رسانی مناسب از دستاوردهای 
دولت تدبیر و امید ضروری است

 بندرعباس-معاون سياس��ی امنيتی اس��تانداری 
هرمزگان با بيان اينكه در دولت تدبير و اميد اقدامات 
و كاره��ای مهمی صورت گرفته اس��ت، گف��ت: بايد 
عملك��رد اين دولت به دور از ه��ر گونه بزرگنمايی به 
مردم اطالع رس��انی ش��ود.به گ��زارش روابط عمومی 
اداره كل تع��اون،كار و رفاه اجتماعی هرمزگان، بهروز 
اكرمی در نشست با مديران دستگاه های زيرمجموعه 
وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعی در هرمزگان كه با 
محوريت ارائ��ه برنامه های هفته دولت و تعاون برگزار 
ش��د، افزود: در مورد خدم��ات دولت آن گونه كه بايد 
اطالع رس��انی وجود نداش��ته و هفت��ه دولت فرصت 
مناسبی برای اين امر می باشد چرا كه با اطالع رسانی 
شفاف و دقيق، هجمه ها خنثی و دولت را در رسيدن 
ب��ه اهدافش كم��ك كنيم.وی بيان داش��ت: مجموعه 
ب��زرگ وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماعی بيش از 
نيمی از جمعيت اس��تان را تحت پوش��ش خود دارد 
و مديران دستگاه های زيرمجموعه اين وزارتخانه بايد 
ب��ا ارائه عملكرد موث��ر و هدفمند خود در هفته دولت 
سبب افزايش اميد و نشاط اجتماعی در جامعه شوند.

جشن عاطفه ها 25 شهريورماه در استان 
مرکزی برگزار می شود

مدي��ركل  اراک- 
ام��ام  ام��داد  كميت��ه 
اس��تان  )ره(  خمين��ی 
جش��ن  گفت:  مرك��زی 
مهرم��اه   ۲۵ عاطفه ه��ا 
در اي��ن اس��تان برگ��زار می ش��ود. محم��د مه��دی 
ناص��ری اف��زود: اين جش��نواره ب��ه منظور اس��تفاده 
بهين��ه از ظرفي��ت خيران برگزار می ش��ود و امس��ال 
 در ه��ر شهرس��تان تنه��ا يك پاي��گاه داير می ش��ود.

وی بي��ان ك��رد: برپاي��ی غرفه های طبخ غ��ذا، صنايع 
دس��تی، نقاش��ی كودكان و پرواز بادبادک ها از جمله 
 اقدام های جانبی برای جشن عاطفه ها در استان است.

مدي��ركل كميت��ه ام��داد ام��ام خمينی )ره( اس��تان 
مركزی گفت: هرس��اله برای برپايی جش��ن عاطفه ها 
انرژی و هزينه زيادی صرف می ش��ود ك��ه با مديريت 
و برنام��ه ري��زی جديد اين ميزان ان��رژی برای ارتباط 
چهره به چهره با خيران گذاش��ته شده است و شيوه ای 
 جديد در جل��ب حمايت نيكوكاران اجرايی می ش��ود.

ناصری افزود: جشنواره عاطفه ها ۱۰ مهرماه در مدارس 
سراس��ر اس��تان نيز برگزار می ش��ود و با كمك خيران 
 مايحتاج نقدی و جنسی دانش آموزان جمع آوری می شود.

به گ��زارش ايرن��ا، وی گف��ت: در جش��ن عاطفه های 
اس��تان مركزی در سال گذش��ته ۱۲ ميليارد ريال در 
پايگاه ه��ای كميته امداد اس��تان مرك��زی جمع آوری 
 و بي��ن ۵ ه��زار و 7۰۰ دان��ش آم��وز توزي��ع ش��د.

عاطفه ه��ا  جش��ن  در  ك��رد:  پيش بين��ی  وی 
كم��ك  ري��ال  ميلي��ارد   ۱6 اس��تان  امس��ال 
 جم��ع آوری و بي��ن دان��ش آم��وزان توزي��ع ش��ود.

وی، ب��ا بي��ان اينك��ه جنس فقر ام��روز تغيي��ر كرده 
اغل��ب  اس��ت، توضي��ح داد: در س��ال های گذش��ته 
مراجع��ان برای گرفت��ن كمك به كميته ام��داد، زنان 
و م��ردان كهنس��ال بودند كه نياز آن��ان در اندازه رفع 
مايحت��اج روزانه ب��ود اما اكن��ون زن��ان مطلقه جوان 
ب��ا دو فرزن��د هزينه تحصيل، اجاره به��ا، كمك هزينه 
 درم��ان و غي��ره را از كميت��ه امداد طلب م��ی كنند.

ناصری گف��ت: افزايش دامنه كم��ك نيازمندان باعث 
ش��ده تا اعتبار نهادهای حمايتی جوابگو نباش��د و نياز 

به حمايت های خيران افزون شده است.

شرکت آبفار چهارمحال و بختیاري 
دستگاه برتر استان شد

شهرکرد-ش��ركت آب وفاضالب روستايي استان 
چهارمح��ال و بختي��اري درنوزدهمي��ن جش��نواره 
شهيد رجايي كه به مناس��بت هفته دولت وانتخاب 
دس��تگاهها ومديران وكاركنان برتر دولتي استان در 
تاالرغدير ش��هركرد برگزارشد جز دس��تگاه برتر در 
ش��اخص هاي اختصاصي وعمومي استان شد.دراين 
مراسم از مهندس تورج احمدپور ساماني مديرعامل 
ش��ركت آبف��ار اس��تان چهارمحال و بختي��اري در 
ش��اخص هاي عموم��ي واختصاصي نظي��ر توجه به 
مس��ئله آب، حامل هاي انرژي،تكريم ارباب رجوع، 
خدمات الكترونيكي و.. تجليل ش��د كه نشان دهنده 
س��طح رضايتمندي مردمي و دولت از اين دس��تگاه 
است.ش��ايان ذكر است آبفار شهرستان كوهرنگ نيز 

موفق به كسب رتبه ممتاز گرديد.

تیم هندبال ارومیه مقام نخست جوانان 
آذربايجان غربی را کسب کرد

هندبال  تيم  ارومیه- 
شهرس��تان اروميه مقام 
نخست مسابقات هندبال 
آذربايج��ان  جوان��ان 
خ��ود  آن  از  را  غرب��ی 
كرد.ب��ه گ��زارش پاي��گاه خب��ری ورزش و جوان��ان 
آذربايج��ان غربی در اين دوره از مس��ابقات پنج تيم 
از شهرس��تان های پيرانش��هر، مهاباد، نقده، اروميه و 
بوكان به ص��ورت دوره ای با هم به رقابت پرداختند.

در پاي��ان اين مس��ابقات تي��م هندب��ال اروميه مقام 
نخست را از آن خود كرد و تيم هندبال بوكان ميزبان 
مس��ابقات در جايگاه دوم قرار گرفت.تيم شهرس��تان 
مهاب��اد قهرمان فصل پيش به مقام س��ومی اين دوره 
از مس��ابقات دست پيدا كرد.تيم های اول تا سوم اين 
دوره از مسابقات جواز حضور در مسابقات كشوری را 
كسب كردند.مس��ابقات در سالن سوم خرداد و سالن 
س��ه هزار نفری ميالد نور مجموعه ورزش��ی وحدت 
بوكان برگزار ش��د.در پايان اين مسابقات، به تيم های 
اول تا س��وم قهرمانی هندب��ال آذربايجان غربی كاپ 
قهرمانی و لوح يادبود اهدا شد.اين مسابقات به مدت 

سه روز برگزار شد.

تبريز - اس�د ف�الح: مدير ش��عب بانك 
مسكن آذربايجان ش��رقی از تك رقمی شدن 
نرخ س��ود تسهيالت صندوق پس انداز مسكن 
يكم اي��ن بانك خبر داد.به گ��زارش خبرنگار 
ما در تبريز، مه��دی احمدی از كاهش و تك 
رقمی ش��دن نرخ سود تسهيالت صندوق پس 
انداز مسكن يكم بانك مسكن خبر داد و گفت: 
اي��ن امر برای اولين بار در تاريخ فعاليت بانك 
مس��كن اتفاق افتاده و فرصت مناس��بی برای 
متقاضيان مسكن اس��ت.وی افزود: نرخ سود 
تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم بانك 
مس��كن به 9/۵ درصد و در بافت های فرسوده 
به 8 درصد كاهش يافت.احمدی با اش��اره به 
ميزان تسهيالت ارائه شده در اين زمينه گفت: 
اي��ن ميزان برای افرادی ك��ه در تبريز زندگی 
م��ی كنند 6۰ ميليون توم��ان و برای زوجين 
۱۲۰ ميلي��ون توم��ان خواهد بود ك��ه البته 
متقاضيان ۱۰ ميليون وام تعميرات نيز در كنار 
آن می توانن��د دريافت كنند به عبارتی ميزان 
آن برای زوجي��ن ۱۳۰ ميليون تومان و برای 
افرادی كه به صورت انفرادی مراجعه می كنند 

7۰ ميليون تومان خواهد بود.مدير شعب بانك 
مسكن اس��تان آذربايجان شرقی در خصوص 
ميزان اقساط اين تسهيالت نيز گفت: اقساط 
اختصاص داده ش��ده ب��رای بافت معمولی، به 
روش ساده 69۰ هزار تومان و به روش پلكانی 
۵۵۰ ه��زار توم��ان خواهد بود و ب��رای بافت 
فرس��وده نيز اين ميزان به روش س��اده 6۵۰ 
هزار تومان و به روش پلكانی ۵۱۰ هزار تومان 
است.وی ادامه داد: برای ساير شهرهای استان 
نيز سقف قابل اس��تفاده ۴۰ ميليون تومان و 

ب��رای زوجين 8۰ ميليون تومان اس��ت كه با 
وام تعميرات اي��ن ميزان به ۵۰ و 9۰ ميليون 
تومان می رس��د.احمدی افزود: برای قس��ط 
وام ۴۰ ميليون تومانی به روش س��اده ماهانه 
۴6۰ ه��زار تومان و به روش پلكانی ۳7۰ هزار 
تومان بايد پراخت ش��ود و برای بافت فرسوده 
نيز به ترتيب ميزان اقس��اط ۴۰۰ هزار تومان 
و ۳۴۰ هزار تومان اس��ت.مدير ش��عب بانك 
مس��كن استان آذربايجان شرقی با بيان اينكه 
اين تس��هيالت از ۱۳ شهريور در كليه شعب 

استان قابل پرداخت است، تصريح كرد: كسانی 
كه قبال در طرح پس انداز يكم بانك مس��كن 
ثبت نام كرده بودند می توانند از اين ش��رايط 
استفاده كنند.وی با اش��اره به نحوه استفاه از 
اين تس��هيالت گفت: برای مثال شخصی كه 
در تبريز زندگی می كند و خواس��تار دريافت 
وام 6۰ ميليون تومانی اس��ت بايد در ابتدا ۳۰ 
ميليون تومان سرمايه گذاری كند و سپس بعد 
از يك سال عالوه بر دريافت ۳۰ ميليون خود، 
6۰ ميليون تومان وام بگيرد.احمدی همچنين 
در خصوص سقف اوراق برای وام مسكن اظهار 
داشت: در تبريز اين ميزان ۵۰ ميليون تومان 
و در شهرستان ها ۴۰ ميليون تومان است كه 
اي��ن مقدار برای زوجين ب��ه ترتيب 8۰ و 7۰ 
ميليون تومان است كه البته ۱۰ ميليون تومان 
نيز وام تعميرات قابل دريافت است.وی افزود: 
كس��انی كه تاكنون تسهيالت خود را از بانك 
دريافت كرده اند مشمول اين قانون نمی شوند 
اما افرادی كه سپرده گذاری كرده اما تاكنون 
تسهيالت خود را دريافت نكرده اند می توانند 

با نرخ جديد، تسهيالت دريافت كنند.

مدير شعب بانك مسکن آذربايجان شرقی خبر داد 

نرخ سود تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم به 9/5 درصد و در بافت های فرسوده به 8 درصد کاهش یافت 

ارومیه-مج��رد مدير منطقه ارومي��ه گفت: آموزش و 
شفاف س��ازی نحوه كار با س��امانه های الكترونيكی برای 
مش��تريان داخلی اع��م از جايگاهها و مص��رف كنندگان 

فرآورده های نفتی در اولويت برنامه های 9۵ است
اپراتورهای  عملياتی  و  فنی  سطح  افزايش  راستای  در 
 )JS سامانه هوشمند سوخت جايگاه های سوخت)مسئولين
دوره آموزشی سامانه هوشمند سوخت در سالن اجتماعات 
اروميه برگزار  شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
شد به گزارش روابط عمومی شركت ملی پخش فراورده های 

نفتی منطقه اروميه مجرد مدير منطقه اروميه گفت: آموزش و 
شفاف سازی نحوه كار با سامانه های الكترونيكی برای مشتريان 
داخلی اعم از جايگاهها و مصرف كنندگان فرآورده های نفتی 
در اولويت برنامه های 9۵ است وی گفت: در اين دوره تشريح 
روشهای فنی و عملياتی كنترل جايگاه، ثبت صحيح دفاتر 
هوشمند سوخت  سامانه  گزارشات  و صحيح  بموقع  اخذ  و 
مجاری، اقدامات الزم در زمان تعويض هارد و روشهای كنترل 
ليست سياه و نسخه های ارسال از مركز داده و كنترل پايداری 
جايگاهها و ساير موارد كنترل فنی عملياتی كسری و نحوه 

صحيح تخليه محموالت وصولی جزو سرفصل های مهم اين 
افزون  روز  افزايش  به  توجه  با  گفت  وی  باشد  می  آموزش 
جايگاهها و تعدد جايگاه های ممتاز در مركز استان، اهميت 
عمليات سامانه هوشمند سوخت در پردازش اطالعات و اخذ 

گزارش های تحليلی و آماری نقش بسزايی دارد.

به منظور افزايش دانش فنی در جايگاه ها صورت گرفت
آموزش ۲85 نفر ساعت مسئولین GS جایگاه های منطقه ارومیه

صنعت،  س��ازمان  بندرعباس-رئي��س 
معدن و تجارت هرمزگان به افزايش صادرات 
غيرنفتی در پنج ماهه نخس��ت س��الجاری 
اش��اره كرد و گف��ت: 66 درص��د صادرات 

غيرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
لحاظ تناژ افزايش داش��ته است. به گزارش 
روابط عمومی س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تج��ارت هرم��زگان، خليل قاس��می اظهار 
داش��ت: در پنج ماهه نخست سال، بيش از 
۱۴ميليون تن كاال از گمرک اس��تان صادر 
شده است.وی ادامه داد: در صورت ادامه اين 
روند، يقيناً در ش��ش ماهه دوم س��الجاری، 

عدد پيش بينی ش��ده ص��ادرات غيرنفتی 
محقق خواهد ش��د.رئيس سازمان صنعت، 
مع��دن و تج��ارت هرمزگان اف��زود: ارزش 
دالری اي��ن محصوالت بالغ ب��ر ۳ ميليارد 
دالر می باشد كه نسبت به مدت مشابه آن 
در سال گذش��ته ۳9 درصد افزايش داشته 
اس��ت.وی عمده كاالهای صادراتی را كاتد، 
محصوالت��ی از آهن و فوالد، ميوه و تره بار، 

سنگ گچ، پسته و قير دانست. قاسمی گفت: 
عمده كشورهای هدف، هند، چين، امارات، 
عمان و پاكستان می باشند.رئيس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در پايان 
تصريح كرد: با فعال كردن واحدهای توليدی 
استان كه قابليت و كيفيت كاالهای آنها به 
نحوی صادرات محور می باشند، می توان به 
افزايش صادرات غيرنفتی استان كمك كرد.

در پنج ماهه نخست سال محقق شد

افزایش 66 درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل

تبري�ز - اس�د ف�الح: با ه��دف تكري��م ارب��اب رجوع و 
افزايش رضايتمندی مش��تركان گاز طبيع��ی، مركز ارتباطات 
مردمی شركت گاز اس��تان آذربايجان شرقی راه اندازی شد.به 
گ��زارش خبرنگار م��ا در تبريز، رئيس روابط عمومی ش��ركت 
گاز اس��تان با بيان اين مطلب افزود: اين مركز با هدف تكريم 
ارباب رجوع و س��هولت در پاس��خگويی مناسب در اسرع وقت 
به مشتركان گاز طبيعی به بهره برداری رسيده است. مهندس 
محمدعلی فتح اله زاده راه اندازی اين مركز را همس��و با چشم 
ان��داز و ماموريت ش��ركت گاز اس��تان اعالم ك��رد و افزود: با 
نيازسنجی های ساالنه از مخاطبان با هدف افزايش رضايتمندی 
مشتركان و بهبود كميت و كيفيت خدمات رسانی، پاسخگويی 
و يكس��ان سازی كانال های ارتباطی با مشتركان اين مركز راه 
اندازی شد.وی اظهار داشت:  با راه اندازی اين مركز اين امكان 
بوجود می آيد تا مشتركان و مردم فهيم استان در اقصی نقاط 
استان با كانال های ارتباطی متنوع، درخواست ها، پيشنهادات 

و ديدگاه های خود را مطرح كنند و پاسخ خود را در اسرع وقت 
درياف��ت نمايند. وی هدف از راه اندازی مركز ارتباطات مردمی  
شركت گاز استان را افزايش رضايتمندی مردمی عنوان كرد و 
افزود: تجميع رس��يدگی به درخواست ها و پيام های مردمی، 
پيگيری ش��كايات و ثبت انتقادات و پيشنهادات مشتركان گاز 
طبيعی از اهداف ديگر راه اندازی اين مركز می باشد.سخنگوی 

شركت گاز استان اضافه كرد: عالوه بر اين كانال های ارتباطی 
اين سامانه با نرم افزارهای الزم به سامانه ارتباطات مردمی دولت 
سامد به ش��ماره ۱۱۱ مرتبط بوده و درخواست های مرتبط با 
شركت گاز از اين كانال نيز پاسخ داده می شود. وی در خصوص 
كانال ه��ای اصلی ارتباطی مركز ارتباطات مردمی ش��ركت گاز 
استان كه مشتركان و مردم فهيم استان می توانند با اين مركز 
ارتباط برقرار كنند، تصريح كرد: مشتركان می توانند با مراجعه 
 www.nigc-eazar.ir به سايت شركت گاز استان به نشانی 
تقاض��ای خ��ود را مطرح  و با دريافت ك��د رهگيری، از طريق 
ايمي��ل ravabet-omumi@nigc-eazar.ir فاك��س به 
ش��ماره ۳۴۴۲۴۴۰6، ش��ماره تماس ۳۴۴96۴۴۱، س��امانه 
پيامك��ی ۳۰۰۰7۱۳7۱ و يا تلفن گوي��ای ۳۴۴96666 با اين 
مركز ارتباط برقرار كرده و خواس��ته های خود را مطرح كنند و 
اين مركز به دقت خواسته های مردم را بررسی و پيگيری و بعد 

از پيگيری در اسرع وقت پاسخ الزم را ارائه می كند.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان خبر داد 

مرکز ارتباطات مردمی شرکت گاز آذربایجان شرقی راه اندازی شد 

اصفه�ان – محم�د راع�ی : مع��اون 
آموزش، پژوهش و فناوری جمعيت هالل 
احمر با اش��اره به ميزان باالی مرگ و مير 
م��ردم در حوادث طبيع��ی و غير طبيعی 
گفت: با توجه به وجود ۲۱ ميليون خانوار 
در كشور، ارائه آموزش همگانی به يك نفر 

در هر خانواده ضرورت دارد. 
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، دكتر سيد 
حميد جمال الدينی در نشست خبری خود 
با خبرن��گاران اصفهان كه در جمعيت هالل 
احمر اس��تان اصفهان برگزار شد با اشاره به 
نامگذاری يك روز از تقويم با عنوان روز جهانی 
"كمك های اوليه" بر لزوم آموزش مردم تاكيد 
كرد و گفت: با توجه به حادثه خيزی كشور 
و ميزان ب��االی مرگ و مير مردم در حوادث 
طبيع��ی و غير طبيع��ی ي��ادآوری آموزش 
كمك های اوليه ضروری و جدی است.معاون 
آموزش، پژوهش و فن��اوری جمعيت هالل 

احمر با اش��اره به اينكه عمده ترين حوادثی 
كه موجب مرگ و مير انسان ها براثر حوادث 
غير طبيعی می شود، حوادث ترافيكی و جاده 
ای است، تصريح كرد: متاسفانه در هر ساعت 
۲ نفر در كش��ور بر اثر حوادث جاده ای جان 
خود را از دس��ت می دهند كه در اين ميان 
شهريور ماه بيشترين آمار تلفات و مصدومان 
ترافيك��ی در جاده ها را ب��ه خود اختصاص 
داده و به عنوان خطرناک ترين ماه شمس��ی 
قلمداد می ش��ود به طوری كه ۱۰.8 درصد 
ميزان مرگ و مير ناشی از حوادث ترافيكی به 
شهريور ماه اختصاص می يابد. جمال الدينی 

با اشاره به آمار مرگ و مير و تلفات جاده ای 
استان اصفهان در كشور گفت: ميزان مرگ و 
مير ناشی از حوادث ترافيكی استان اصفهان 
در سال 9۳ نس��بت به سال 9۴ از يك هزار 
و ۱۲9 نف��ر به يك هزار و ۱۰۴ نفر رس��يده 
كه نشان دهنده كاهش ۲.۲ درصدی است. 
وی افزود: در حالی كه اين ميزان مرگ و مير 
در مدت مشابه در كشور ۱.7 درصد كاهش 
يافته است. همچنين آمار مصدومان حوادث 
جاده ای اس��تان اصفه��ان در همين زمان با 
رشد ۲.8 درصدی مواجه بوده كه با ميانگين 

كشوری هماهنگ بوده است.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر در نشست خبری با خبرنگاران در اصفهان:
آموزش کمک های اولیه به یک نفر در هر خانواده ضرورت دارد

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز: نماينده ولی فقيه 
در اس��تان وامام جمعه بوش��هرگفت: درس��اختار اقتصاد 

بانكها حكم مغز وقلب را دارد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانك مهر اقتصاد اس��تان 
بوش��هر، حضرت آيت اهلل صفايی بوشهری - نماينده ولی 
فقيه در استان و امام جمعه بوشهر- در ديدار با مسئولين 
بان��ك مهر اقتصاد، افزود:  بانك ها بايد با مدير يت صحيح 
پولی كه وارد سيستم بانكی می شود را پااليش و به شكل 
صحيحی به جامعه تزريق كنند.وی درادامه افزود: بانك ها 

بايد نقدينگی های سرگردان را جذب كنند و برای رشد و 
توليد ناخالص ملی به جامعه برگردانند.صفايی بوش��هری 
ب��ا بيان اين كه بانك ها در س��اختار اقتص��اد حكم قلب 
ومغزرادر جامعه دارند، گفت: بانك ها جدای از قلب ومغز 
بايس��تی بمثابه دست اقتصاد شوند كه آن وقت مغز،قلب 
ودست يكی شده و می توانند تغييرات شگرفی در اقتصاد 
بوجود آورند. امام جمعه بوشهر اظهار داشت: برای اين كه 
بتوانيم يك اقتصاد قوی در كش��ور داشته باشيم بانك ها 

بايد با ديد قوی تری به اقتصاد نگاه كنند.

صفايی بوش��هری تصريح كرد: در حوزه اقتصاد اسالمی 
اگ��ر وامی برای ي��ك كاری گرفته می ش��ود اما در جای 
ديگر خرج می ش��ود حرام اس��ت واين مقوله خود منجر 
به مشكالت اقتصادی در جامعه خواهد شد كه خودبخود 

معوقات بانكی در جامعه ايجاد می شود.

نماينده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر: 
درساختار اقتصاد، بانک ها حکم مغز و قلب را دارند

اهواز-چهارمين جلس��ه كميته GIS ش��ركت برق منطقه ای 
خوزس��تان با حضورمديرعامل و معاونان درس��الن كنفرانس اين 

شركت برگزار شد.
محمود دش��ت بزرگ مديرعامل ش��ركت در اين جلسه باتوجه به 
اهميت سيس��تم اطالعات جغرافيايی )GIS( در تصميم گيری های 
م��كان مند و تأثير آن در افزايش دقت در مطالعات و انجام فرآيندها 
و كاه��ش زم��ان و هزينه ه��ای اضاف��ی در اجرای پروژه ه��ا )مانند 
بازديده��ای ميدانی مكرر و...( بر اس��تفاده از GIS و عملياتی نمودن 
آن در فعاليت های روزانه تأكيد كردند. وی افزود : سيس��تم اطالعات 
جغرافيايی )GIS( به عنوان بس��تری جهت ذخيره سازی، ويرايش، 

تجزيه و تحليل و بهنگام رسانی اطالعات مكانی و توصيفی و به عنوان 
يكی از تكنولوژی های اطالعاتی و ابزارهای تصميم گيری می باشد كه 
مورد توجه مديران و كارشناس��ان برق كشور به منظور برنامه ريزی، 
بهره برداری و توس��عه بهينه ش��بكه انتقال و فوق توزيع كشور قرار 
گرفت��ه است.دش��ت ب��زرگ ادام��ه داد: در واقع سيس��تم اطالعات 
جغرافيايی )GIS( موقعيت مكانی تجهيزات ش��بكه برق و اطالعات 
توصيف��ی آنها را تلفيق و از طريق ن��رم افزار به كاربران ارايه می دهد 
كه برخی از كاربردهای آن نمايش اطالعات مكانی و توصيفی شبكه، 
گزارش گيری، جستجوی مكانی و توصيفی، مسير يابی خطوط، مكان 

يابی پست و نيروگاه، بررسی استعالم حريم و... می باشد.

چهارمین جلسه کمیته GIS شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد 
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