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تایید حکم مهندس دایی زاده از سوی
استانداری استان خوزستان بعنوان معاونت
شهرداری بهبهان

بهبهان-داییزاده:طی حکمی
از سوی استانداری استان خوزستان
حکم معاونت مهندس مسعود دایی
زاده به شهرداری بهبهان ابالغ گردید
از همین رو ایشان به سمت معاونت
شهرسازی وامور ز یر بنایی شهرداری
بهبهان منصوب شد .شایان ذکر است
مهندس مسعود دایی زاده چندین
دوره سرپرستی شهرداری بهبهان و
یک دوره نیز سرپرستی شهرداری سردشت (زیدون) را بر عهده
داشته است و خدمات ارزند ه ای را از خود بر جای گذاشته است.

گسترش احساس تبعیض نتیجه توسعه
ناهمگون در شهر است

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه توسعه ناهمگون سبب
گسترش احساس تبعیض در جامعه می شود گفت :پیامدهای توسعه
ناهمگون در یک شهر بیشتر و منفی تر از عدم توسعه است.غالمرضا
شریعتی در هفتمین جلسه ستاد استانی بازآفرینی پایدار شهری با
اشاره به وجود برخی احساس تبعیض ها در سطح شهر ناشی از عدم
توسعه متوازن ادامه داد :برای توسعه محیط های شهری نیازمند برنامه
همه جانبه هستیم.وی با تاکید بر لزوم تدوین برنامه های جامع بهسازی
شهری برای اهواز تصریح کرد :ظرفیت ایجاد شده در ستاد بازآفرینی
شهری یک فرصت مغتنم است که باید از آن نهایت استفاده را برد نه
آنکه با برخی نزاع های بین دستگاهی فرصت سوزی کنیم.به گفته
استاندار خوزستان در کل کشور  17محله برای طرح پایلوت بازآفرینی
شهری انتخاب شده اند که از این تعداد سه محله معادل  18درصد از
استان خوزستان بوده است.شریعتی تصریح کرد :سیاست تغییر وضع
موجود به ویژه در بافت های فرسوده باید دارای ابعاد سیاسی ،اجتماعی
و کالبدی باشد و نباید تنها از یک منظر به دنبال تغییر شرایط بود زیرا
در این صورت منجر به توسعه نامتوازن می شود.وی در بخشی دیگر
از سخنان خود اظهار داشت :در سال گذشته هفت دفتر تسهیل گری
برای کنترل آسیب های اجتماعی در نقاط حاشیه ای اهواز راه اندازی
شد در سال جاری نیز طبق مصوبه شورای اجتماعی کشور پنج دفتر
دیگر در نقاط مختلف خوزستان راه اندازی می شود.استاندار خوزستان
با اشاره به اینکه در سال های گذشته نسبت به معضالت موجود در
نقاط حاشیه ای اهواز بی توجهی شده ،خاطر نشان کرد :نیاز استان
به تعداد باالی دفاتر تسهیل گری در نقاط حاشیه ای نشان دهنده
همین امر است.وی همچنین در بخشی دیگر به معضالت موجود در
محله منبع آب اهواز اشاره کرد و افزود :اداره کل راه و شهرسازی باید
 15هکتار زمین در منطقه مهدیس جهت ساخت مسکن برای 811
خانوار ساکن در منطقه پر خطر منبع آب اختصاص دهد.شریعتی برخی
بدبینی های بین دستگاهی را یکی از عوامل کاهش سرعت در اجرای
این پروژه عنوان کرد و یادآور شد :اداره کل راه و شهرسازی نگران
آنست که شهرداری پس از تحویل زمین ان را تملک کرده و سپس
تغییر کاربری دهد اما باید سعی کنیم تا این اختالفات بین دستگاهی را
حل کرد.وی با اشاره به اینکه منبع آب یک نقطع پر خطر برای سکونت
است خاطر نشان کرد :قسمت عمده ای از ساختمان های این منطقه
قابلیت ایمن سازی دارند اما  811خانه باید تخریب و ساکنان آنها جابجا
شوند.طرح بازآفرینی شهری به صورت پایلوت در  17محله از کشور که
دارای بافت تاریخی هستند اجرایی می شود که سهم خوزستان سه
محله شامل بافت تاریخی محدوده ساختمان معین التجار اهواز ،محله
سیاهپوشان و شاه رکن الدین دزفول است.
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 5ﺏ 960519/ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﻣﺘﻬﻢ
ﻧﺮﮔﺲ ﻗﺮﻫﺒﺎﺷﻠﻮﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻬﺎﻯ ﺗﺤﺖ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﺭ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺒﻠﻎ  . . . . . .ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ  90114ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﻛﺎﺥ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻗﺒﺾ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﺳﺖ

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
/52462ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 31ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺭﺍﻳﺎﻧﻬﺎﻯ ﻭ ﻓﻨﺂﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ ﺑﻴﺮﺍﻧﻮﻧﺪ

ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  960819ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺻﻔﺮﻯ ﺩﺍﺋﺮ
ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ 1392
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ
ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ
/52463ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 3ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ /950723ﺩ 4ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﺸﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ

ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻰ ﻋﻔﺖ ﻭ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ
ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ

ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ

ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ  2ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ
ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
/52464ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 31ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ ﻭ ﻓﻦﺁﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺭﺟﺒﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  970484ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ 1139
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ  -1ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻤﺎﻝ ﻗﻴﻮﻡ  -2ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﭘﻮﺭﻋﺒﺪﺍﻟﻪ
 -3ﻛﻤﺎﻝ ﻗﻴﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻘﻰ ﻏﻼﻣﻰ
ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺯ  1397/08/27ﺳﺎﻋﺖ
 08:30ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ 174
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑ ًﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻦﺑﻌﺪ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻭ ﻣﺪﺕ
ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
/52465ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  1139ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1153ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﻧﺎﺻﺮ ﺍﺳﺪﻯ

شهرستان
بهسازي و نوسازي شبكه مخابرات كريت كمپ
از سوي مخابرات شركت نفت و گاز كارون

با تالش مخابرات شركت بهره برداري نفت و گاز
كارون ،عمليات تعويض و نوسازي يكي از كابل هاي اصلي
شبكه مخابرات كريت كمپ انجام شد.
رییس مخابرات شركت بهره برداري نفت و گاز كارون
در تشریح خبر فوق اظهار داشت  :قسمت عمده زيرساخت
ارتباط داخلي ناحیه کریتکمپ به صورت شبکه ،مبتنی بر
دو کابل اصلی به نامهای كابل ( ) Aو كابل( ) Cهركدام با
ظرفیت  100زوج و مجموعاً به طول  9000متر می باشد.
سید عبدالنبی فواضلی گفت  :این کابلها وظیفه
انتقال خطوط تلفن به واحدهای عملیاتی و خدماتی مستقر
در مجموعه صنعتي کریتکمپ از جمله كارخانههاي گاز و گازمایع  ۷۰۰و  ،800پاالیشگاه شیرین سازی (،) GTP
ترابری سنگین ،جایگاه سوخت رسانی شهید الماسي و آتش نشانی را بر عهده دارند.وی افزود  :در چند سال اخیر كابل
( ) Aبر اثر عوامل طبیعی (فرسایش و رطوبت) و گاهي عوامل انسانی ،دچار آسيبهاي قابل توجهی شد که این آسيبها
باعث تغییر پارامترهای موثر در خطوط كابل و در نتيجه منجر به كاهش كيفيت و ایجاد محدودیتهای ظرفيتي در
این زمینه گردید .رییس مخابرات شركت نفت و گاز كارون با بیان این مطلب که کارشناسان واحد عملیات خطوط
تلفن با بکارگیری دانش و تجربه خود و انجام بررسیهای مکرر و تشخیص نقاط آسیب دیده کابل مذکور ،نسبت به
تعويض آن اقدام نمودند  ،گفت  :سود و صرفه اقتصادي اين اقدام ،با احتساب کاهش هزینههای عملیاتی روزمره که
به واسطهی حضور مکرر نفرات در محل بهمنظور رفع اشکال به شركت تحمیل میگردید و حذف هزينههاي مربوط به
برونسپاري 1.5 ،ميليارد ريال برآورد مي شود.

استاندار قم :پيشگيري از آنفوالنزاي فوق حاد پرندگان
در دستور كار مسئوالن استان باشد

استاندار قم بر ضرورت تالش جدي مسئوالن براي
پيشگيري از آنفوالنزاي فوق حاد پرندگان در استان قم
تاكيد كرد.سید مهدی صادقی استاندار قم در جلسه ستاد
آنفوالنزای فوق حاد پرندگان که در تاالر امام جواد (ع)
برگزار شد ،با اشاره به لزوم شناسایی نقاط بحراني عامل
شیوع بیماری های طیور ،گفت :در مناطق قرنطینه بايستي
پست های مراقبت دایر شود تا شاهد شیوع مجدد بیماری
های طیور در استان نباشیم.
صادقی امنیت غذایی و سالمت مردم را اصلی مهم
عنوان کرد و ادامه داد  :آنفوالنزای مرغی امنیت غذایی را
تهدید می کند و از این رو باید دستگاه ها برای جلوگیری از شیوع این بیماری برنامه ریزی کنند.
استاندار قم تجربیات اتحادیه مرغداران استان قم در سالهای اخیر در مبارزه و پیشگیری از بیماری های پرندگان
را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد :باید تمهیدات الزم با همکاری مرغداری ها و آموزش آنان صورت گیرد.
وی در بخش دیگر از سخنان خود با بیان لزوم توجه به نظرات کارشناسان در برخورد با موارد تخلف ،خاطر
نشان کرد :همه دستگاه هاي متولی با توجه به قانون و استفاده از نظر کارشناسان مربوطه ،نسبت به جلوگیری از
شیوع آنفوالنزا اقدام کنند.الزم به ذکر است با ابتال به آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در سال گذشته خسارات زیادی به
مرغداران استان وارد شد.در حال حاضر در استان قم یک میلیون و  700هزار قطعه مرغ تخمگذار در  33واحد فعال
و 2میلیون و 300هزار پولت در  34واحد فعال استان وجود دارد.همچنین نزدیک به  4میلیون و  600هزار دز واکسن
های آنفوالنزا به مرغ های تخم گذار و پولت های استان تزریق شده است و بیماری در استان قم وجود ندارد.

آیتاهلل سعیدی :مردم نسبت به تصمیمات و مصوبات مسئوالن حساس باشند

امامجمعه قم گفت :مردم باید برای کسانی که برای مسئولیتی به آنها رأی
دادهاند و آنها نیز تصمیمی میگیرند یا اموری را تصویب میکنند ،حساس باشند
و در صورت خطا کردن آنها ،تذکر لسانی بدهند.
آیتاهلل سید محمد سعیدی ،در دیدار شورای شجره طیبه صالحین در
سالن محراب حرم مطهر با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع باشکوه
بسیجیان گفت :روحیه جوانی و روحیه عاشورایی و حسینی بسیجیان موردتوجه
مقام معظم رهبری است که اهتمام خاصی به آن دارند.وی بابیان اینکه اسالم،
قرآن و اهلبیت و کسانی که نقش هدایت و رهبری امت را بر عهدهدارند ،از
این قشر متعهد و متدین توصیفات گوناگونی دارند ،گفت :ما در شرایطی زندگی
میکنیم که امکانات زیادی در اختیارداریم که درگذشته هیچکدام در اختیار مردم
و قشر جوان نبود.تولیت آستان مقدس حضرت معصومه علیهاالسالم افزود :انتظار
اسالم از جامعه دینی تحقق دین کامل است؛ اسالم از متدینین دین حداقلی را
نمی پذیرد ،اگر کسانی پیدا شوند که به حداقلها اکتفا کنند و بین معارف و احکام
را تفکیک قائل شوند ،مورد مذمت قرارگرفتهاند.
وی در ادامه بهضرورت اهتمام درراه حق از سوی مؤمنان گفت :شاهدیم
که منافقان و کافران در رویه خود ،به نظرات دیگران کاری ندارند و عقاید باطل
خود را اجرا و ترویج میکنند ،درحالیکه سزاوار است مؤمنان در مسیر درستی

برگزاری
مراسم روز
روستا در
روستای
کفشگیری گرگان

که انتخاب کردهاند ،پافشاری کرده و در این مسیر سخن دیگران تأثیری بر ادامه
راه آنها نداشته باشند.آیت اهلل سعیدی بابیان اینکه باید عملکرد ما در اجرای
احکام اسالمی منظم باشد ،افزود :خداوند نخستین عبادتی که در تشکیل حکومت
اسالمی از مؤمنان انتظار دارد ،اقامه نماز است؛ اهتمام معصومین و بزرگان دینی
در اقامه نماز اول وقت ،ازجمله نماز ظهر عاشورای امام حسین علیهالسالم نشان
از اهمیت اقامه نماز است.

با فرارسیدن  ۱۵مهرماه که از سال  ۹۳بعنوان روز روستا
نامگذاری گردیده ،بنیاد مسکن استان با برگزاری مراسمی و با
حضور مدیرکل حوزه ریاست بنیادمسکن کشور ،فرماندار گرگان
و هیات همراه ،مدیرکل ،قائم مقام محترم نماینده ولی فقیه،
معاونین ،مدیران شعب و همکاران بنیادمسکن استان ،بخشدار
مرکزی گرگان ،مدیران ادارات شهرستان ،دهیاران شهرستان و
اهالی خوب و باصفای روستای کفشگیری گرگان این روز را گرامی
داشت.در ابتدای این مراسم که در خانه  ۲۰۰ساله سردار واقع در
روستای کفشگیری شهرستان گرگان برگزار گردید ،آقای ترابی،
بخشدار مرکزی گرگان ضمن تقدیر و تشکر از همراهی مجموعه

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  970471ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ 1139

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ ﭘﻮﺭﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ

ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ

ﺭﻭﺯ  1397/08/22ﺳﺎﻋﺖ  08:30ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ

بنیادمسکن استان و شهرستان ،خدمات بنیاد را برای روستاها الزم
و بنیادین دانستند و از عمران و آبادانی روستاها توسط بنیاد تقدیر
و تشکر کردند و بر ادامه همکاریها با بنیاد جهت تسریع در آبادانی
روستاها تاکید کردند.
مهندس زمانی نژاد ،مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز با
گرامیداشت روز ملی روستائیان و عشایر ،روستائیان را سرمایه های
کشور دانستند و ابراز داشتند :تمدن بشری از روستاها آغاز شده و
بنیاد مسکن انقالب اسالمی تالش می کند این فرهنگ و تمدن
که به نوعی ذخایر فرهنگی جامعه ما هستند را با خدماتی که به
روستائیان ارائه می نماید حفظ کند .ایشان همچنین نامگذاری

اعتماد می تواند زیر بنای جذب نقدینگی و رونق اقتصادی باشد

ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑ ًﺎ

ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻦﺑﻌﺪ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ

ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﻴﺎﻡ ﺗﻴﻤﻮﺭﻯ ﮔﺮﮔﻪ ﺑﻴﺸﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭﻳﺲ ﻣﺮﺍﺩ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 970977/1164ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺎﻡ ﺗﻴﻤﻮﺭﻯ ﮔﺮﮔﻪ ﺑﻴﺸﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭﻳﺲ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺑﻼﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/08/23ﺳﺎﻋﺖ 09:00
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ  115ﻭ  180ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ

ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ  1164ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
/52467ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1164ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﻣﻄﻠﺒﻰ

ﺁﮔﻬﻰ )ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ( ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ
)ﻋﺞ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ 961195
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺩﻳﺐ ﺭﻧﺠﺒﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ
ﻋﻤﺪﻯ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/08/21ﺳﺎﻋﺖ  09:00ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻣﺎﺩﻩ  344ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  1019ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺎﺭﻙ ﺷﻬﺮ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ )ﻋﺞ( ﺣﺎﺿﺮ ﻭﺍﻻ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ

ﺷﻌﺒﻪ  1019ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
/52468ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ )ﺷﻌﺒﻪ  1019ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ

ﺁﮔﻬﻰ )ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ( ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ
)ﻋﺞ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ 970354
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺟﻠﻴﻞ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻬﺮﺕ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺧﻠﻴﻠﻮﻧﺪ ﭼﻨﺎﻗﻠﻮ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺳﺮﻗﺖ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/08/20ﺳﺎﻋﺖ  09:00ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ  344ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ
ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﺍﻻ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﺷﻌﺒﻪ  1019ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
/52469ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ )ﺷﻌﺒﻪ  1019ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ

روز روستا را جهت ارج نهادن به خدمات روستائیان عزیز و توسعه
فرهنگ روستایی دانستند.ایشان همچنین از بهره برداری از ۲۹
طرح هادی روستایی و یک هزار و  ۱۷۸واحد مسکونی روستایی با
اعتبار  ۲۴میلیارد و  ۹۶۷میلیونتومان به مناسبت روز روستا خبر
دادند.مهندس صفوی ،فرماندار شهرستان گرگان نیز در این مراسم
و تقدیر از بنیاد مسکن استان جهت برگزاری مراسم روز روستا و
همچنین خدمات ارزنده به روستائیان  ،بر توسعه پایدار روستاها،
توجه به اشتغال روستایی ،توجه به بخش کشاورزی و معیشت مردم
در کنار عمران و آبادانی روستاها تاکید کردند.این مراسم با افتتاح
طرح هادی و افتتاح یک واحد مسکن روستایی به پایان رسید.

مدیرکل بانک مهر اقتصاد استان بوشهر:

ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ

ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
/52466ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  1139ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1153ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﻧﺎﺻﺮ ﺍﺳﺪﻯ

وی زکات را دستور دیگر خداوند بعد از تشکیل حکومت اسالمی عنوان کرد
و گفت :کسی که خالصانه به دنبال ادای خمس و زکات است ،در حقیقت گمان
نمیکند که بخشی از مال خود را بهعنوان ادای این فرایض الهی پرداخت می کند،
بلکه اینگونه رفتار میکند که گویی مالی که به خودش تعلق ندارد را به صاحب
اصلی آن میرساند.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه علیهاالسالم افزود :دستور دیگر الهی
بعد از اقامه نماز و ادای زکات در جامعه اسالمی ،امربهمعروف و نهی از منکر
است .حوزه امربهمعروف و نهی از منکر به دو بخش تقسیم میشود ،حوزه نظام و
حاکمیت و دیگری حوزه مردم و ملت است.
وی بابیان اینکه در حوزه حاکمیت ،امربهمعروف و نهی از منکر توسط
متصدیان مربوطه انجام میشود ،گفت :امربهمعروف و نهی از منکر در حوزه مردم،
تذکر لسانی است .یکی از مهمترین برنامهها و کارهایی که داریم ،اگر دیدیم
مسئولی به وظیفه خود عمل نمیکند ،امربهمعروف و نهی از منکر شفاف و صریح
بر ما الزم است.وی بابیان اینکه سکوت اختیار کردن در برابر تصمیمات مسئوالن،
سلب مسئولیت نسبت به امور نمیکند ،گفت :گاهی مردم غافلاند و توجه ندارند
که مسئوالن هم در کارهای خود دچار اشتباه میشوند که البته الزم است برای
اصالح امور نقد شوند.

بوشهر -خبرنگار اخبارصنعت  :عبدالرحیم دشمن زیاری مدیرکل بانک
مهر اقتصاد استان به همراه مدیران ستادی این بانک دیدار صمیمانه ای با عباس
اسدروز رئیس پایانه نفتی در جزیره خارگ داشتند.
در این دیدارعبدالرحیم دشمن زیاری ،مدیرکل بانک مهر اقتصاد استان
بوشهر ضمن تشکر و خداقوت به پرسنل زحمتکش پایانه نفتی خارگ ،گزارشی
از عملکرد و فعالیت های صورت گرفته در زمینه اجتماعی و فرهنگی بانک مهر
اقتصاد در استان و شعبه جزیره خارگ ارائه کرد.
وی با بیان این که مشتریان بزرگترین سرمایه بانک محسوب میشوند،
افزود :ارتباطات سالم و اعتماد سازی می تواند زیر بنای جذب نقدینگی و رونق
اقتصادی باشد ،لذا باید مشتری مداری را در اولویت برنامه های خود قرار دهیم.

دشمن زیاری با بیان این که معتقدیم منابع جذب شده در استان به منظور
تقویت اقتصاد و ایجاد زیر ساخت های اشتغال باید استفاده شود ،خاطر نشان
کرد :در همین زمینه بانک مهر اقتصاد عالوه بر وظایف ذاتی خود در عرصه های
فرهنگی ومسئولیت های اجتماعی اقدامات موثری از جمله کاشت  180نهال در
زمین های بایر استان خوزستان برای جلوگیری از ریزه گردها و برگزاری همایش
بانکداری اسالمی در استان گام برداشته است.
مدیرکل بانک مهر اقتصاد استان بوشهر با اشاره به این که این بانک همواره
رعایت موازین شرعی بانکداری اسالمی را در دستور کار داشته است ،بیان کرد :در
همین راستا فعالیت های مناسبی از جمله برگزاری دوره های آموزشی بانکداری
اسالمی برای تمامی کارکنان ،تأیید قراردادهای تسهیالتی توسط مراجع و بهره
مندی از کمیته شرعی بانکداری انجام داده است.
عباس اسدروز رئیس پایانه نفتی خارگ در این دیدار با بیان این که جزیره
خارگ فوق العاده استراتژیک است،افزود 93 :درصد نفت ایران در جزیره خارگ
دریافت و ذخیره و صادر می شود و عالوه بر تولید و ذخیره سازی نفت ،وجود
صنایع پتروشیمی یکی از نقاط قوت این جزیره است.وی در ادامه با بیان این که
بانک مهر اقتصاد در مسیر بانکداری اسالمی حرکت می کند ،گفت :این بانک،
مجموعه ای است که مبتنی بر اخالق مداری فعالیت کرده و رعایت اصول و
موازین بانکداری اسالمی را ،الویت کار خود قرار داده است.اسدروز بانک مهر اقتصاد
را طالیه دار بانکداری اسالمی در کشور یاد کرد و اظهار داشت :بانک مهراقتصاد با
این حرکت از جایگاه مناسبی در شبکه بانکی کشور برخوردار است.

تحقق مدیریت جهادی شهرداری ساری با احداث یکصد روزه بوستان ملل
ساری–دهقان :تیم مدیریت شهری ،
گردشگري را محور توسعه مركز استان دانسته
و در راستاي پاسخگويي به مطالبات شهروندان
پروژه هاي متعددي را با اين رويكرد به بهره
برداري رسانده است
احداث بوستان ملل در حاشيه رودخانه تجن به
مساحت  5/31هكتار كه طي مدت  100روز توسط
شهرداري ساري و با نظارت عالیه شوراي اسالمي
شهر در مهر ماه سال  93با حضور دكتر الريجاني
رياست محترم مجلس شوراي اسالمي به بهره برداري
رسيده است و مورد استقبال شهروندان و گردشگران
قرار گرفت.
غالب كشورهاي دنيا در صورت وجود ظرفيت
جغرافیایی همسایگی شهر با رودخانه بدون تردید از
اين نعمت خدادادي بهره مكفي مي برند .فضاي سالم
و مفرح در بوستان ملل ،جانمايي فضاي سبز مناسب،
محیط بازی کودک ،جانمایی مطلوب برای ورزش به
ویژه دوچرخه سواری و پاركينگ خودرو اين مکان
را بستر مناسبي براي رفاه حال شهروندی قرار داده
است .بستر فراهم شده در این بوستان ،فرصت تازه

اي بود كه ساروي ها پيش از اين  ،از آن برخوردار
نبوده اند.
جزيره مصنوعي در ميان رودخانه تجن
شهربراي برگزاري مراسم هاي مختلف و استفاده
شهروندان به مساحت  2150مترمربع كه با پل كابلي
بطول  112متر به اين بوستان متصل مي شود از
جاذبه هاي بوستان ملل است که شهرداری ساری با
برگزاری بازارچه های مختلف هنری و غذاهای بومی
به دفعات یک وجه از پیوست فرهنگی این پروژه را
نمایان نموده است.
10برج نوري با نماد بهار نارنج از جمله
تاسيسات روشنايي اين بوستان است كه با جانمايي
جلوه زيباتري در شب به اين فضا داده است  ،با
جانمایی پرچم های ملل مختلف دنیا در این بوستان
که جلوه خاصی به آن بخشیده است این مکان به نام
بوستان ملل نامگذاری شده است.
مديريت شهري ساري در راستاي پاسخگويي
به مطالبات شهروندان و با علم به اینکه راه برون
رفت ساری از مشکالت پیش رویش توجه به صنعت
گردشگري می باشد  ،در پروژه عمراني فاز دوم اين

بوستان که در مساحتي بيش از  350هكتار از پل
كابلي شهيد رنجبر تا محله تنگه لته و در مسيري به
طول بيش از شش و نیم كيلومتر برنامه ریزی شده
است را در دست اقدام قرار داده است.
شایان ذکر است ،پروژه های بوستان ملل در
حاشیه رودخانه تجن  ،بوستان والیت( تبدیل فضای
پادگان به مجموعه فرهنگی اجتماعی)  ،ابن شهر
آشوب ساروی (بازنمایی بخشی از بازار ساری با
رویکرد معماری بومی) با پیوست فرهنگی و رویکرد
توسعه گردشگری به بهره برداری رسیده است.

دست های مهربان به یاری کودکان می شتابد

همزمان با هفته کودک ،کودکان و اعضای
کانون غنچه های هالل احمر در پنجمین طرح
دست های مهربان هالل با اهدای اسباب بازی ها،
کتاب های سالم و نقاشی های خود با همنوعان
در مناطق کم برخوردار ،دوستان هم سن و سال
خویش را در شادی و بازی های کودکانه سهیم
می کنند .دکتر محمد علی هروی با اعالم این

خبر گفت :همزمان با هفته کودک پنجمین دوره
طرح دست های مهربان هالل با شعار آینده را
باید ساخت؛ با هدف ترویج مهربانی ونوع دوستی
در سنین پایه در گلستان اجرا می گردد.مدیرعامل
جمعیت هالل احمر گلستان تصریح کرد :در این
طرح کودکان اسباب بازی،کتاب سالم و یا نقاشی
وکاردستی های خود را به ایستگاه های محل

استقرار جوانان واقع در میادین شهر و یا شعب
جمعیت هالل احمر استان تحویل خواهند داد.وی
در ادامه افزود :مهد های کودک همیار و مراکز
پیش دبستانی که در آنها کانون غنچه های هالل
احمر فعال هستند؛ هدایای را جمع آوری خواهند
کرد و در اختیار شعب جمعیت هالل احمر برای
ارسال به مناطق کم برخوردار قرار خواهند داد.

