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شهرداری مسجدسلیمان پوست انداخت

مسجدسلیمان
42 °C

اهواز
43 °C

آبادان
43 °C

 بیش از پیش بر نقش محوری شورا در حکومت اسالمی می پردازد.  در واقع در نظام اسالمی اساس
 مشورت»الزم« است نه»راجح«. در زمینه مکانیزم تصمیم  گیری های کلیدی و مهم، لزوم مشورت
 و تبعیت از اکثریت مشاوران از دیدگاه شرعی روشن است. در حقیقت با تشکیل شوراها، نوعی
 نظام عدم تمرکز شکل می گیرد که از این طریق مردم در تصمیم گیری ها و اداره  امور خود نقش
 می آفرینند چرا که شورا حلقه ارتباطی بین حاکمیت و مردم است، در واقع شوراها فضای الزم را
 برای تعامل کافی بین دولت و ملت در امور جاری شهرها و روستاها بوجود می آورند. لذا همواره
 نیاز است که هماهنگی میان شوراها و شهرداری ها و همچنین باقی ادارات اجرایی هر شهرستان
به گونه ای باشد که بتوان از تمامی ظرفیت ها به جهت پیشبرد آبادانی در شهر استفاده نمود

سخن مدیر مسئول: نقش شوراها در مدیریت توسعه شهری
اسالمی نظام  کلی  سیاست های  و  اهداف  مبانی،  از  برآمده  شهر   شوراهای 
مشورت و  شور  است.  ایران  اسالمی  جمهوری  نهادهای  جمله  از   و 
سوره های است.  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از  اسالمی  حکومت   در 
االمر فی  شاورهم  و   - عمران  آل  و   - بینهم  شوری  امرهم  و   - شوری 

 رحمانی فضلی: امیدواریم مرز خسروی از
این هفته به صورت رسمی بازگشایی شود

 معافیت کفالت پدر در سال ۹۸
چگونه است؟     صفحه 2

انتقاد شدید استاندار خوزستان

از بدعهدی کیسون      صفحه 2   

انتصاب رییس هیئت دوچرخه سواری پیش بینی آب و هوای استان خوزستان
شهرستان مسجدسلیمان

اجرای تبلیغات شما به صورت گسترده توسط شرکت رایسام
طراحی و پشتیبانی وبسایت، سئوسازی، برندینگ

Raysam.ir   |   +989369618255

ایذه
37 °C

دزفول
43 °C

شوشتر
43 °C

 جلسه معارفه سرپرست شهرداری مسجدسلیمان با حضور وحید زمانی حموله رئیس شورای شهر، حمید شعبانی دبیر شورا، احمد زمانپور
 خزانه دار، حمزه نجف پور و معاونین و مسئولین واحدهای مختلف شهرداری در محل دفتر شهرداری مرکزی برگزار شد. در این آیین محمد
 زراسوندی علی پور سرپرست شهرداری مسجدسلیمان ضمن عرض تسلیت ایام محرم اظهار داشت: مهمترین و اصلی ترین دغدغه دوران
 سرپرستی شهرداری به طور قطع بحث پرداخت حقوق پرسنل می باشد. مسئله ای که به امرار معاش یکایک پرسنل خدوم و دلسوز شهرداری
 باز میگردد. وی ادامه داد: ضمن تشکر از ویژه از اعضای شورا که به بنده جهت خدمتگزاری به مردم شریف مسجدسلیمان اعتماد نمودند،
 سعی خواهم کرد خدمتگزاری صدیق برای همشهریان فهیم و مجموعه شهرداری باشم بر همین اساس بنای خود را جهت همفکری، تعامل،
 همگرایی، هم افزایی و خرد جمعی گذاشتیم تا بتوانیم در این مدت به نحو احسنت ماموریت های محوله شهرداری را به سرمنزل مقصود
 برسانیم. سرپرست شهرداری مسجدسلیمان افزود: در این مسیر سخت نیازمند همکاری همه دلسوزان مسجدسلیمان هستیم چرا که شهر
 مسجدسلیمان متعلق به همه اقشار میباشد و بر همین اساس دست برادری به سوی همه دراز میکنم. وی افزود: از همه مدیران و پرسنل
 عزیز انتظار دارم با دلگرمی و انگیزه مضاعف به رفع مشکالت و کاستی های شهر بپردازند و و نگرانی و دغدغه مردم را جهت ارائه خدمات
 شهری رفع نمایند چرا که اصلی ترین هدف ما رضایتمندی مردم است. شایان ذکر است محمد زراسوند علیپور از کارکنان رسمی شهرداری
 و دارای تحصیالت کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، منتخب ۱۱۰ جوان برگزیده کشور به مناسبت سال امام علی )ع( از طرف سازمان ملی
 جوانان، مسئول انجمن دوستداران میراث فرهنگی مسجدسلیمان و بیش از ۱۵ سال سابقه اجرایی و مدیریتی شامل رئیس  اداره میراث
 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس اداره تعاون، رئیس صندوق مهر امام رضا )ع( شهرستانهای مسجدسلیمان و اندیکا و اولین
 مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری مسجدسلیمان و مسئولیت معاونت های مختلف شهرداری مسجدسلیمان را در کارنامه خود دارد

 پویا ارزانی، رییس هیئت دوچرخه
سواری شهرستان مسجدسلیمان شد

ادامه در صفحه 2

صفحه ۱

از سوی شورای اسالمی شهر مسجدسلیمان تصویب شد؛ نوید شعبانی شهردار مسجدسلیمان، محمد زراسوندی علیپور سرپرست شهرداری
و وحید زمانی رئیس شورای اسالمی شهر 

نشست سراسری در حاشیه  وزیر کشور  فضلی  رحمانی   عبدالرضا 

داشت: اظهار  نشین،  حاشیه  مناطق  گری  تسهیل  دفاتر   مدیران 

 وزارت کشور در ماه محرم و صفر متولی موضوعاتی همچون امنیت

 انتظامات و سازماندهی مراسم عزاداری است، به گونه ای که مردم در

 آرامش و امنیت عزاداری را انجام دهند، برای تحقق این امر از یک

 ماه قبل برنامه ریزی شده است تا به نحو احسن کارها را به پیش

 ببریم. وی افزود: وزارت صمت برای برخی از امکانات و خوراکی ها

 برای مساجد و هیئات در نظر گرفته است. امیدواریم امسال اربعین

.باشکوه تری داشته باشیم، البته هر سال این شکوه افزایش می یابد

 وزیر کشور بیان کرد: سال گذشته ۲ میلیون و دویست و سی هزار نفر

 زائر داشتیم که در شرایط مطلوبی به عراق سفر و در نهایت به کشور

 بازگشتند. امیدواریم مرز خسروی از این هفته به صورت رسمی بازگشایی

 شود.همچنین لغو روادید از اوایل محرم انجام شده است. وی اظهار

 داشت: ما امکانات و خدمات امور زیرساختی را در استان های خوزستان

 ایالم و کشور کرمانشاه تقویت کرده ایم تا مردم به سهولت این رفت و آمد

 و سفر را انجام دهند اما اربعین امسال یک مسئله مردمی و خودجوش

 است. رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: دولت و دستگاه های اجرایی اعم

 از دولتی و غیردولتی همه در امور خدماتی و زیرساختی کمک می کند

 اما در نهایت این مردم هستند که با تأمین امکانات و تشکیل هیات

 و کاروان ها خدمات مطلوبی را در اختیار زائران قرار می دهند. وی در

 ادامه بیان داشت: از زائران تقاضا می کنیم تا به توصیه های مسئوالن

 توجه کنند و در قالب کاروان ها ثبت نام کنند. همچنین نظم و ترتیب

 اعزام مناسب با آن زمان انجام شود و در طول مسیر به تمام توصیه های

 و بیانیه ها به ویژه در کشور عراق توجه کنند. اخیرا وزیر کشور عراق

مهمان ما بود و قرار است در آینده نزدیک به کشور عراق سفر سفر کنم

 تکذیب حضور محسن فروزان  در
نفت  مسجدسلیمان   صفحه 3

 توصیه های فرماندهی انتظامی

 مسجدسلیمان برای پیشگیری

   از سرقت منزل در ایام محرم

صفحه 3

مسجدسلیمان می تواند به قطب بزرگ
گردشگری صنعتی در کشور مبدل شود

 معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در
زادگاه نفت عنوان کرد

ادامه در صفحه 2

 دستگاه های اجرایی کشور باید
 برنامه ای مشخص برای کاهش

   طالق در جامعه تدوین کنند
صفحه 3



معافیت کفالت پدر در سال ۹۸ چگونه است؟

توضیح خوزستان   استاندار 
 داد: در سه سال گذشته بارها
 برای به سرانجام رساندن پروژه
 قطار شهری اهواز توافق شده
بدعهدی با  هربار  اما   است 
شده مواجه  کیسون   شرکت 
 ایم. غالمرضا شریعتی افزود:
 یکی از مطالبات به حق مردم
 اهواز تکمیل این پروژه است
از گذشت حدود ۱۴  اما پس 
 سال هنوز خط یک نیز به بهره
 برداری نرسیده است. وی گفت:
 این پروژه تحت هر شرایطی
در صورت و  فعال شود   باید 

 لزوم حتی پیمانکار نیز
 تغییر خواهد کرد.

متروی  پروژه 
 اهواز از نیروگاه
ر د ن   زرگا
شرقی  شمال 
شروع  اهواز 
و د   می شو

 پس از عبور از
 میدان های اصلی

منطقه در   شهر، 
غربی جنوب  در   بقایی 

خود مسیر  انتهای  به   اهواز 
بر این مسیر   می رسد. طول 
عالی شورای  مصوبه   اساس 
 ترافیک کشور 2۳ کیلومتر و
 شامل 2۴ ایستگاه است. این
بندی دسته  گام   2 به   پروژه 
از فرودگاه  و گام نخست آن 
 تا مصال با ۶ ایستگاه تعیین

 شده است. خط 2 قطار شهری
 اهواز نیز با 2۰ کیلومتر طول
 و 2۱ ایستگاه از شمال منطقه
 کیانپارس تا جنوب شرق اهواز
می امتداد  نفت(   )دانشگاه 
 یابد. کلیات این خط در سال
 ۱۳۸۸ در شورای عالی ترافیک
 تصویب و گام مطالعات آن از
 سال ۱۳۹۰ آغاز شده است اما با
 تاخیر ۱۳ ساله در خط یک این
 پروژه معلوم نیست شهروندان
 تا چند سال دیگر باید منتظر
 باشند تا خط دوم مترو اهواز
برسد. برداری  بهره  به   هم 
مترو اجرایی   عملیات 
سال بهمن   اهواز 
 ۸۵ آغاز شد اما
این  پیشرفت 
از پس   پروژه 
بیش  گذشت 
سال  ۱۳  از 
 هنوز کمتر از
 ۳۰ درصد است.
 پروژه قطار شهری
 اهواز از اواخر پارسال
 تاکنون به دلیل مشکالت
 مالی به حالت تعطیل درآمده
 است. با شدت گرفتن اختالف
 میان پیمانکار و کارفرمای قطار
 شهری اهواز در کنار سرنوشت
 نامشخص پروژه، زمان پرداخت
 ۱۸ ماه از حقوق کارگران قطار
نیز همچنان در هاله  شهری 
ماند می  باقی  ابهام  از  .ای 

انتقاد شدید استاندار خوزستان
از بدعهدی کیسون

 پیشرفت این پروژه

 پس از گذشت بیش از

 ۱۳ سال هنوز کمتر از ۳۰

درصد است

صفحه 2

 مسجدسلیمان می تواند به قطب بزرگ
گردشگری صنعتی در کشور مبدل شود

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در زادگاه نفت عنوان کرد:
مسجدسلیمان می تواند به قطب بزرگ گردشگری صنعتی در کشور مبدل شود

 معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید با سفر به زادگاه نفت و حضور در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

 از نزدیک در جریان فعالیت های این شرکت قرار گرفت. مهندس فرخ علیخانی طی دیدار با اعضای هیأت مدیره این شرکت در

 جریان فعالیت های تولید نفت و گاز  پروژه های اجرایی و همچنین اقدامات این شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی قرار گرفت

پویا ارزانی، رییس هیئت دوچرخه سواری شهرستان مسجدسلیمان شد

شهرستان سواری  دوچرخه  هیات  رئیس  معارفه   آیین 
روز جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  حضور  با   مسجدسلیمان 
شد برگزار  جوانان  و  ورزش  اداره  محل  در   ۹۸/۰۶/۰۹ . شنبه 
ورزش اداره  رئیس  جمالپور  امیدوار  حضور  با  مراسمی   در 
ورزش پیشکسوتان  از  جمعی  و  مسجدسلیمان   شهرستان 
دوچرخه هیئت  رییس  عنوان  به  ارزانی  پویا   ،  مسجدسلیمان 
 سواری شهرستان مسجدسلیمان معرفی و حکم انتصاب وی اعطا
 شد. پویا ارزانی در این مراسم به ارائه برنامه ها و مشکالت هیئت
 و نیز درخواست خود از رییس اداره ورزش و جوانان پرداخت و
 گفت: تمرکز این هیئت روی بخش استعدادیابی است. وی با بیان
 اینکه ورزش دوچرخه  سواری از رشته های پر هزینه  است و به
کرد: بیان  است  تر  رنگ  کم  این رشته  از  استقبال  دلیل   همین 
 تالش می کنیم از ورزشکاران حاضر در این رشته بیشتر حمایت
.کنیم تا در تامین امکانات مورد نیازشان مشکلی نداشته باشند
 ارزانی به برگزاری لیگ دوچرخه سواری در خوزستان در امسال
کشور برتر  استان  چهار  از  یکی  خوزستان  گفت:  و  کرد   اشاره 
با توجه المللی برخوردار بوده همچنین  از پیست بین   است که 
 به زیرساخت  های مناسب که در این استان وجود دارد برگزاری
لذا دوچرخه سواران نیست.  کار سختی   لیگ دوچرخه سواری 
کرده حمایت  استان  لیگ  در  شرکت  جهت  را   مسجدسلیمانی 
کنیم نمی  دریغ  عزیزان  این  نیاز  مورد  امکانات  تامین  در  .و 

 وی با مطلوب توصیف نمودن فعالیت های شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان گفت :  با توجه به قدمت تولید نفت از مخازن این شرکت ، خوشبختانه در زمینه تولید ، مطابق برنامه ابالغی حرکت می کنید و عزمی راسخ برای

 چرخش چرخ اقتصاد کشور دارید. وی پس از آن طی بازدید از تأسیسات قدیمی صنعت نفت در این شهر اظهار داشت : مسجدسلیمان با بهره گیری از موهبت داشتن اماکن و تأسیسات نفتی با قدمت فراتر از یک قرن می تواند جاذبه و قطب

 گردشگری صنعتی کشور شود و برای این کار ضرورت دارد پروژه پارک موزه صنعت نفت هرچه سریع تر به سرانجام برسد. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان نیز ضمن ارائه گزارشی از تولید نفت و گاز در این شرکت بر

 سختی و مشقات تولید ناشی از گستردگی حوزه ی جغرافیایی و پراکندگی و قدمت مخازن اشاره داشت و با اشاره به وضعیت 2 پروژه حیاتی احداث تأسیسات تزریق گاز در میادین لب سفید و هفتکل و نقش آنها در افزایش ضریب بازیافت

 مخزن و ظرفیت تولید اظهار داشت : این دو پروژه که از پیشرفت فیزیکی باالی ۹۰ درصد برخوردار می باشند برای اتمام کار منتظر تأمین اعتبار باقیمانده هستند. مهندس قباد ناصری با تأکید برحفظ تولید ایمن و پایدار احداث خطوط لوله

 جایگزین را مصداق این امر عنوان کرد و گفت : خط لوله ۱2 اینچ انتقال نفت واحد بهره برداری لب سفید که در ابتدا با حفظ فاصله و حریم ایمن احداث شد ولی به علت توسعه شهری و عدم رعایت حریم ، اکنون در محدوده ی مسکونی

 شهر قرار گرفته و ضمن ایجاد مانع در بررسی و پایش وضعیت خط لوله به علت ساخت و سازهای شهری ، ایمنی خط لوله و محدوده ی مسکونی حریم خط در طول مسیر را متأثر نموده که الزم است در جهت احداث خط لوله جایگزین خارج

 از محدوده ی شهری اقدام شود. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در ادامه به نبود امکانات رفاهی مناسب در سطح شهر مسجدسلیمان اشاره کرد و گفت : نبود امکانات رفاهی، بهداشتی و درمانی، آموزشی موجب

 گردیده تا امکان جذب و نگهداشت نیروی انسانی به پایین سطح خود برسد. وی خاطرنشان کرد : هم اینک با انبوهی از درخواست پرسنل برای انتقال و جابه جایی از این شهر مواجه ایم که قطعًا در آینده ای نزدیک موجب برهم خوردن

. وضعیت تولید و ناپایداری آن خواهد شد از این رو ضرورت دارد با اختصاص بودجه های مناسب نسبت به اجرای پروژه های تعریف شده حوزه های مذکور اقدام تا چالش بی انگیزگی پرسنل و درخواست انتقال ها روند منطقی تری پیدا کند

احمدی نژاد: برنامه ای برای انتخابات ۱۴۰۰ ندارم

معافیت های عمومی  ضوابط   درباره  عمومی  وظیفه  خدمت  مشموالن  از   برخی 
گزارش این  در  که  دارند  سواالتی  پدر  کفالت  معافیت  دریافت  شرایط  و   کفالت 
که باشند  داشته  نظر  در  عمومی  وظیفه  خدمت  مشموالن  داد.  خواهیم   پاسخ 
هنگام در  تمام  سال   ۱۸ سن  به  باید  کفالت،  معافیت های  از  بهره مندی   برای 
یگانه غیبت،  نداشتن  همچنین  باشند.  رسیده  رسیدگی  هیئت  در  پرونده   طرح 
دریافت برای  اصلی  شروط  دیگر  از  نیز  بودن  )سرپرست(  نگهدارنده  یا   مراقب 
از مشموالن که در حین تحصیل هستند، برخی  کفالت است. همچنین   معافیت 
بدانند: است  بهتر  که  دارند  سواالتی  کفالت  معافیت  درخواست  امکان   درباره 
بالمانع کفالت  ادعای  به  رسیدگی  معتبر،  تحصیل  به  اشتغال  گواهی  ارائه   با 
۱۸ باالی  بیمار  برادر  وجود  که  باشند  داشته  نظر  در  باید  مشموالن  البته   است. 
پزشکی شورای  تشخیص  به  چنانچه  و  است  مانع  کفالت  معافیت  برای   سال 
تنها صورت  آن  در  نباشد،  مکفول  نگهداری  و  سرپرستی  به  قادر  بیمار   برادر 
دهد کفالت  معافیت  درخواست  می تواند  سال   ۱۸ باالی  سالم  ذکور  فرزند 

 منظور از مکفول، کسی است که تحت تکفل مشمول قرار می گیرد و پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر، برادر، همسر، فرزند به عنوان مکفول محسوب می شوند.
 همچنین برخی از مشموالن خدمت وظیفه عمومی و سربازان درباره شرایط اختصاصی کفالت پدر سواالتی دارند که در ادامه این گزارش پاسخ خواهیم داد. گفتنی است؛
 همه  افراد و مشموالنی که تک فرزند ذکور خانواده باشند، نمی توانند برای معافیت کفالت پدر درخواست کنند، چراکه به سن پدر و وضعیت جسمانی او بستگی دارد و
 میزان سن پدر برای معافیت فرزند باید ۷۰ سال تمام باشد، البته اگر سن پدر کمتر از ۷۰ سال و بیمار باشد، در صورتی که به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی
 پدر به علت بیماری نیازمند به مراقب تشخیص داده شود، می توان درخواست رسیدگی داد و در شمول معافیت کفالت قرار می گیرد. همچنین، اگر برادر یا برادران دیگر
 فرد مشمول وظیفه در محل سکونت پدر ۷۰ سال یا بیمار نباشند و به عنوان مثال در کشوری دیگر سکونت داشته باشند، نمی توان درخواست کفالت داد و آن مشمول
 متقاضی باید تنها فرزند ذکور باالی ۱۸ سال خانواده باشد، مگر آن که برادر یا برادران صرفا به علت بیماری یا معلولیت قادر به نگهداری از پدر نباشند. گفتنی است، این
 موارد در حالی است که پدر ۷۰ ساله یا بیمار نمی تواند برای معافیت فرزند خوانده خود اقدامی انجام دهد. درباره تاثیرگذاری تغییرات سنی در شناسنامه پدر نیز بهتر
 است بدانید: بر اساس مقررات قانون وظیفه عمومی مندرجات و سن اول پدر مالک رسیدگی است و اگر اصالحی در شناسنامه صورت گرفته باشد، سن اصالح شده مالک
 رسیدگی نخواهد بود، اما اگر سند سجلی پدر با رأی مراجع قضایی ابطال شده باشد و شناسنامه جدیدی را اخذ کرده باشد، شناسنامه جدید او مالک رسیدگی است.
 همچنین اگر فردی فرزند اول خود را معاف کرده باشد و سپس فرزند اول به علت بیماری، معلولیت یا فوت شرایط نگهداری و سرپرستی پدر را از دست داده باشد، فرزند
.دیگر او می تواند درخواست کفالت کند و در صورت تأیید بیماری یا . معلولیت در شورای پزشکی یا فوت فرد معاف شده، می توان به درخواست فرزند دوم رسیدگی کرد

 احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در گفت وگو با خبرگزاری آناتولی
دوره در  ایران  جمهوری  ریاست  بعدی  انتخابات  برای  که  گفت   ترکیه 
 سیزدهم برنامه ای ندارم و تابع نظر مردم هستم. وی از توافق هسته ای
امضا را  توافق  این  بودم هرگز  من  اگر  افزود:  و  کرد  انتقاد   ۵+۱ با   ایران 
 نمی کردم. من هرگز زیر بار امضای چنین چیزی نمی رفتم، اما خب شرایط
 متفاوت است. رئیس جمهور سابق ایران همچنین درباره مذاکره با آمریکا
دوران در  خود  اینکه  بر  تاکید  با  آمریکایی  خبرنگار  به  پیشنهادش   و 
من گفت:  است  مذاکره  خواهان  کرده  اعالم  بارها  اش   ریاست جمهوری 
 پیشنهاد مذاکره ندادم. خبرنگار پرسید که شما مذاکره می کنید. گفتم
با گفت وگو باید  معتقدم  امروز هم  کردم.  تأیید  را  مذاکره  نفس   بله. من 
 مسائل را حل کرد. خدا انسان را خلق کرده و به آن ها عقل و سخن داده
با اسلحه. زبان اسلحه زبان نه  با گفت وگو حل کنند،  را   که مسائل خود 
 انسانی نیست. مسأله ای که با اسلحه حل شود، ظاهرش حل شده. اصل
 مشکل هنوز باقی است. احمدی نژاد همچنین گفت: هر فردی ممکن است
 سلطه گر باشد حتی یک فرد مذهبی و اگر به دنبال صلح جهانی هستند،
 راه آن به رسمیت شناختن حقوق ملت هاست. تفکر سلطه تفکر شیطانی
است؛ از سوی هر که هم باشد تفاوتی ندارد، حتی یک شخصیت مذهبی
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“ نتظامی ا نده  حسینی“فرما علی  رآگاه  کا  سرهنگ 
سرقت از  جلوگیری  برای  مسجدسلیمان   شهرستان 
نمودند ارائه  را  زیر  توصیه های  ایام  این  در  :منازل 
 ۱- از خالی گذاشتن منزل تا حد امکان خودداری کنید و یا
 هنگام خروج منزل خود را به همسایگان مطمئن بسپارید.
 ۲- زمانی که خانه را ترک می کنید، از بسته بودن همه 
 راه های ورودی اعم از در ها و پنجره ها اطمینان حاصل کنید.
 ۳- از گذاشتن کلید منزل زیر جا کفشی، داخل کفش، زیر
 گلدان و... خودداری کنید. ۴- از دوربین های مداربسته و
 آژیر استفاده کنید و و محل نصب ان را جایی قرار دهید
 که سارقان نتوانند به راحتی آن را تشخیص دهند ۵- روی
 دیوار حیاط منزل خود حفاظ مقاوم نصب کنید. ۶- حفاظ
 را طوری تعبیه کنید که اگر تیر چراغ برق، علمک گاز،
 درخت یا ماشینی در کنار آن قرار داشت، سارقان نتوانند
 از آن ها برای ورود به ساختمان استفاده کنند. ۷- از قرار
 دادن نردبان و چهارپایه در داخل حیاط به ویژه کنار دیوارها،
 خودداری کنید. ۸- در صورت خالی بودن فضای زیر در
 ورودی، آن را با استفاده از سنگ یا هر وسیله ی محکم دیگر
 پر کنید. ۹- فضای خالی زبانه  در را با استفاده از تکه ای
 چوب یا مقوای فشرده شده پر کنید. ۱۰- از قرار دادن
 وجوه نقد واشیاء قیمتی در منزل و گاو صندوق خودداری
 کنید.  ۱۱- اگر توپی قفل در ورودی یا پارکینگ، به صورت
-۱۲  
 برای درهای دولنگه قفل اضافی تعبیه کنید. ۱۳- از زنجیر
 شب بند برای پشت در استفاده کنید. ۱۴- روشنایی خارج
.از منزل را به منظور کنترل ترددهای مشکوک تامین کنید

 توصیه های فرماندهی انتظامی مسجدسلیمان
برای پیشگیری از سرقت منزل در ایام محرم

 تکذیب حضور محسن فروزان
در نفت مسجدسلیمان

گفت: مسجدسلیمان  نفت  باشگاه   سخنگوی 
محسن گرفتن  خدمت  به  برای  ای  برنامه   هیچ 
باشگاه با  همچنان  بازیکن  این  و  نداریم   فروزان 
شجاعی ابوذر  دارد.  قرارداد  تبریز   تراکتورسازی 
با خبر روز در تکذیب خبر  در گفتگوی اختصاصی 
بزرگساالن فوتبال  تیم  در  فروزان  محسن   حضور 
تیم سرمربی  تایید  از  پس  افزود:  باشگاه   این 

تمرینات در  خارجی  بازیکن   2 داد:  ادامه  وی  کرد.  خواهیم  معرفی  رسمی  صورت  به  را  بازیکن  این  قرارداد،  ثبت   و 
بازگشتند خود  کشور  به  و  نگرفتند  قرار  تیم  سرمربی  موردتایید  فنی  نظر  از  که  کردند  شرکت  مسجدسلیمان   .نفت 
تصریح و  داد  خبر  تهران  در  باشگاه  بزرگساالن  فوتبال  تیم  تدارکاتی  اردوی  آغاز  از  مسجدسلیمان  نفت  باشگاه   سخنگو 
مسجدسلیمان نفت  فوتبال  تیم  رود.  می  میدان  به  نیز  تدارکاتی  بازی   2 در  درتهران  مسجدسلیمان  نفت  فوتبال  تیم   کرد: 
رود. می  تهران  استقالل  تیم  مصاف  به  شهریورماه  وچهارم  بیست  کشور  باشگاههای  برتر  لیگ  مسابقات  سوم   درهفته 
یافتند دست  تساوی  به  آبادان  نفت  و  تبریز  تراکتورسازی  تیمهای  مقابل  برتر  لیگ  دوم  و  اول  درهفته  تارتار  مهدی  شاگردان 

روابط عمومی فرمانداری مسجدسلیمان تندیس غرفه برتر
نمایشگاه هفته دولت را دریافت کرد

 در آیین تجلیل از برگزیدگان نمایشگاه های هفته دولت و کارآفرینی
 که امروز، سه شنبه، ۱۲ شهریورماه در استانداری خوزستان برگزار
 شد، غرفه شهرستان مسجدسلیمان لوح سپاس و تندیس غرفه برتر
.نمایشگاه هفته دولت و کارآفرینی و اشتغال خوزستان را کسب کرد
در خوزستان  دستاوردهای  معرفی  هدف  با  نمایشگاه   این 
غرفه و  بود  برگزار شده  کارآفرینان  معرفی  و  اشتغال   حوزه 
ارائه فرصت ها و دستاوردهای  شهرستان مسجدسلیمان در 
ارزیابی از  پس  اشتغال  و  کارآفرینی  زمینه  در   اقتصادی 
و شد  انتخاب  برتر  شهرستان  عنوان  به  گرفته   های صورت 
آمد عمل  به  تقدیر  مسجدسلیمان  فرمانداری  سرپرست  .از 
این در  مسجدسلیمان  شهرستان  غرفه  است  ذکر  به   الزم 
 نمایشگاه در جذب بازدیدکننده همچنین انتشار اخبار توسط
خصوص در  مسجدسلیمان  فرمانداری  فعال  عمومی   روابط 
.نمایشگاه توانست در ارزیابی ها نمره مناسبی را کسب نماید
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دستگاه های اجرایی کشور باید برنامه ای مشخص برای کاهش طالق در جامعه تدوین کنند

به خاطر ما  لذا  است  اجرایی  نقطه  عنوان  به  قضائیه  قوه  ولی چون  است  ها  ناقص سایر دستگاه  معتقدم که دستگاه قضائی معموال خروجی عملکرد  اینکه  بیان  با   وی 
 افزایش آمار طالق به دستگاه قضائی انتقاد می کنیم، افزود:وظیفه اصلی دستگاه قضائی پیشگیری نیست بلکه درمان است. این کارشناس دادگستری گفت:به نظرم وزارت
 آموزش و پرورش در زمینه مسائل خانوادگی اولین مجموعه ای است که باید پاسخگو باشد ولی هیچکس به این موضوع توجه نمی کند، وزارت آموزش و پرورش باید
 حق و حقوق و تکالیفی که یک فرد در خانواده دارد را به دانش آموز در حال تحصیل آموزش دهد، متاسفانه ما در سیستم آموزشی قانون را به افراد نمی آموزیم که در
 نتیجه وقتی شخصی به مشکل برخورد می کند از همگان مشاوره می گیرد و به علت دریافت نظرات مختلف در تصمیم گیری با مشکل مواجه می شود. علیمردانی با
 تاکید بر اینکه وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای مختلف اجرایی کشور وظیفه آموزش قانون را دارند و در کنار اینها سایر وزارت خانه ها هم وظیفه دارند مشکالت
با اشاره به اینکه افزایش طالق در جامعه به علت کم کاری دستگاههای اجرایی است  را از زندگی زوجین هم از لحاظ اقتصادی و روانی و موارد دیگر رفع کنند. وی 
 که هر کدام وظیفه خود را به صورت مطلوب انجام نمی دهند، ادامه داد: دستگاه های اجرای کشور باید برنامه ای مشخص برای کاهش طالق در جامعه تدوین کنند،
 باید آنقدر در جامعه آموزش ارائه کنیم تا فرد با آگاهی کامل ازدواج کند، شغل مناسب داشته باشند و در یک فضای روانی سالم زندگی نمایند و به وظایف شرعی و
 قانونی خود هم آگاه باشند. این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه هر چه به نهاد خانواده بیشتر توجه داشته باشیم آسیب های اجتماعی دیگر هم کاهش پیدا
 می کنند، گفت:باید مشاوره تخصصی در زمینه خانواده ایجاد شود و افراد نه تنها مشاور روانشناسی، بلکه مشاوره قضائی و قانونی هم داشته باشند، دستگاه قضائی باید
 مشاورین را موظف کند تا در خصوص هر مراجعه کننده گزارشی مفصل ارائه بدهند. علیمردانی اظهارداشت: در حال حاضر موضوع ازدواج های سپید را داریم که رهبر
 معظم انقالب هم در این خصوص به شدت مخالفت کردند لذا همه دستگاهها باید تالش کنند تا این موضوع فراگیر نشود که دو نفر در قالب هم خانگی در کنار یکدیگر
 و بدون رعایت موازین شرعی زندگی کنند اما امکان دارد عملکرد ناقص دستگاه ها به اشاعه این موضوع منجر شود. وی با بیان اینکه وظیفه دولت است که برای زوج
از وظایف دولت امنیت روانی برای خانواده  نیاز به هزینه فراهم کند، گفت:ایجاد  امکان استفاده آن را بدون  ارائه می کنند مشاوره بدهد و   هایی که دادخواست طالق 
با ارائه کند، آمار طالق کاهش یدا خواهد کرد. این کارشناس دادگستری   است و اگر دولت به هر زوجی که ازدواج می کنند مشاوره های اختیاری به صورت مستمر 
 اشاره به اینکه حفظ خانواده از هر موضوعی مهمتر است و سیاست های دولت هم باید بر همین اصل باشد، ادامه داد:یک بخش کوچکی از بودجه عمومی کشور را می
.توان در راستای مشاوره های اختیاری خانواده ها برای کاهش طالق در جامعه هزینه کرد چرا که تالش برای کاهش حتی یک طالق همانند جهاد در راه خداوند است

 مجید علیمردانی در گفتگو با خبرنگار خبر روز در مشهد ضمن تسلیت
چون اینکه  بیان  با  حسین)ع(  امام  شهادت  سوگواری  ایام  مناسبت   به 
کلی های  گذاری  سیاست  تمام  است  شیعه  کشور  رسمی   مذهب 
برای که  هایی  فعالیت  از  بخی  گفت:  بوده،  طالق  کاهش  بر   مسئولین 
قانون گذار مثال  است،  به صورت ظاهری  انجام می شود   کاهش طالق 
 یا قوه قضائیه راهکار کاهش طالق را در سخت گیری و طوالنی کردن
ندارد. کاهش طالق  در  موفقیتی  مورد  این  که  دانند  می   پروسه طالق 
طالق کاهش  برای  نباید  اینکه  بر  تاکید  با  دادگستری  کارشناس   این 
 به دنبال راهکارهای موقت و ظاهری رفت، اظهاداشت:در سالهای اخیر
 طرح مشاوره قبل از ارائه دادخواست طالق به اجرا درآمده که به دور از
 هرگونه جو احساسی متاسفانه با افزایش تعداد مراجعه کننده و همچنین
 افزایش پرونده ها مواجه شده است لذا باید دید که قبل و بعد از اجرای
 این طرح تفاوتی حاصل شده یا نه. علیمردانی ادامه داد:در گذشته هم
یا حتی منصرف می شدند  زوجین  اما  ثبت می شد   دادخواست طالق 
نمی مراجعه  دفترخانه  به  زوجین  اما  شد  می  صادر  توافق   حکم طالق 
گرایانه جامع  دید  خواهیم  می  اگر  پس  شدند،  می  منصرف  و   کردند 
 داشته باشیم باید به طور دقیق مشخص شود چند نفر دادخواست ارائه
.کردند لذا باید این موضوع به صورت کارشناسانه و مفصل بررسی شود

خداحافظی گلزن خاطره ساز مسجدسلیمان با فوتبال

 کیومرث چراغی مدافع راست سابق تیم نفت مسجدسلیمان از
 دنیای فوتبال خداحافظی کرد و کفش هایش را آویخت. گل
 کیومرث چراغی برابر پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و سپس
 دستمال بازی وی برای شادی گل هیچگاه از ذهن هواداران
شود نمی  پاک  ها  مسجدسلیمانی  خصوص  به  .خوزستانی 
گلزنی پرسپولیس  برابر  چهاردهم  لیگ  در  که  بازیکن   این 

 کرده بود و دستمال بازی او در ورزشگاه آزادی هنوز در خاطر فوتبالدوستان مانده، در این باره گفت: در چند سال اخیر چند عمل جراحی
 روی پایم انجام دادم و طبق نظر دکتر کیهانی این تصمیم سخت را گرفتم و فوتبال را کنار گذاشتم، از همه مربیانم در طول دوران فوتبالم
 تشکر می کنم و امیدوارم که بتوانم در عرصه مربی گری جواب زحماتشان را بدهم و روسفیدشان کنم. وی درباره آینده فوتبالی اش نیز
 گفت: صحبت های خوبی با اقای محمد حسین پور مدیرعامل تیم پرسپولیس نوین دزفول و همچنین اقای پوراسالم مربی این تیم داشته
ام تا کارم را از لیگ سه شروع کنم و امیدوارم که در کنار مجموعه خوب پرسپولیس نوین دزفول بتوانیم به لیگ دو کشور صعود کنیم

صفحه ۳


