رئيس کميته امداد :

تورم از
رسيدگيهاي ما
جلوتراست
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رئيس کميتهامداد امام خميني(ره) گفت :تورم از رسيدگي هاي ما جلوتراست ،اما تالش ما بايد
مضاعف شود وازدولت ومجلس بيشترحمايت بگيريم.به گزارش مهر ،سيد پرويزفتاح درديداربا
نماينده ولي فقيه درلرستان وامام جمعه خرم آباد با تاکيد بر اينکه ما ازکميته امداد استان حمايت
کرده ايم وحمايت خواهيم کرد ،افزود :دولت نيزتصميماتي گرفته است و طي ماه جاري براي افراد
تحت پوشش بهزيستي وکميته امداد بن کاال توزيع مي شود وطي ماههاي آينده نيزمقررشده
که توزيع شود.فتاح با تاکيد براينکه برنامه ريزيهايي کرده ايم که رسيدگي ها دقيق تروبهترشود،
ادامه داد :البته ممکن بوده که نتوانيم همه اين تورم را جبران کنيم ،چرا که تورم ازرسيدگي هاي
ما جلوتراست ،اما تالش ما بايد مضاعف شود و ازدولت ومجلس بيشترحمايت بگيريم.وي با
اشاره به اينکه  ۸۰۰واحد سهميه مسکن روستايي به لرستان داده ايم تا با همکاري سپاه احداث
شوند ،گفت :منابع اين امرغيردولتي وآماده است وتا پايان امسال اين  ۸۰۰واحد بايد به سرانجام

اجتماعي

» خبر

مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي:

حکم حميد بقايي صادر شد
يک منبع آگاه در دادگاه کارکنان دولت گفت :حکم حميد بقايي به
اتهام توهين به مسئوالن ازسوي دادگاه ويژه کارکنان دولت صادرشد.
يک منبع آگاه دردادگاه کارکنان دولت در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران
جوان؛ اظهارکرد :حکم حميد بقايي به اتهام توهين به مسئوالن ازسوي
شعبه ۱۰۵۹دادگاه ويژه کارکنان دولت به رياست قاضي قنبرنيا صادرشد.
وي افزود :بقايي دراين ارتباط به  ۶ماه حبس تعزيري محکوم شده واين
حکم قابل تجديد نظرخواهي است.اين منبع آگاه دردادگاه کارکنان
دولت گفت :همچنين بقايي ازاتهام نشراکاذيب درفضاي مجازي تبرئه
شده است.

دبيرکل مجمع خيرين سالمت کشور:

طرح نذر درمان در مجمع خيرين
سالمت کشور اجرا ميشود
دبير کل مجمع خيرين سالمت کشور ازاجراي طرح نذر درمان در اين
سازمان مردم نهاد خبر داد.به گزارش فارس ،حسينعلي شهرياري با
اشاره به ايام عزداري ابااعبداهلل الحسين(ع) اظهار داشت :طرح نذردرمان
در اين ايام در مجمع خيرين سالمت کشور اجرا مي شود.وي افزود:
وجوهات حاصل از جمع آوري اين طرح دراختيار بيماران صعب العالج
نيازمند قرار مي گيرد.دبيرکل مجمع خيرين سالمت کشور بيان کرد:
با مجمع جهاني حضرت علي اصغر نيز هماهنگي الزم صورت گرفته
تا مادران در مراسم شيرخوارگان حسيني نذر ويژه اي براي کودکان
بيمار داشته باشند.رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي
اسالمي عنوان کرد :خيرين گرامي مي توانند کمکهاي خود را به دفاتر
خيرين سالمت در مراکز استانها و شهرستانهاي داراي نمايندگي
مجمع خيرين سالمت اهدا کنند.شهرياري با بيان اينکه اين طرح با
الهام از لزوم کمک به همنوع و تقارن اين مقوله با ايام ماه محرم و قيام
امام حسين(ع) انجام مي شود،تصريح کرد :خيرين عالوه بر کمک به
بيماران در اين طرح ميتوانند در خريد تجهيزات پزشکي در مراکز
درماني مشارکت کرده و قطعا کمکهاي آنها در اين بخش مورد استفاده
قرار ميگيرد.وي گفت :مجمع خيرين سالمت کشورتاکنون بيش
از 200شعبه درسراسر کشوردايرکرده ودرساخت ،تکميل و بازسازي و
بهره برداري ازبيش از 6هزارمرکز درماني با همياري خيرين درکشور
مشارکت داشته است.

شناسايي ۲۵هزارآب دزدي
در روستاهاي استان تهران
مديرعامل آبفاي روستايي استان تهران ازشناسايي ۲۵هزار آبدزدي
خبر داد وگفت :در مجموع  ۱۶۰هزارانشعاب در ۴۱۲روستاي استان
تهران وجود دارد که حدود ۲۵هزار انشعاب غير مجاز است.به گزارش
ايسنا ،رضا پوررجب با بيان اينکه درحال حاضردراستان تهران  ۴۱۲روستا
تحت پوشش شرکت آب و فاضالب روستايي استان تهران هستند که
بيش از ۹۲درصد روستاها تحت پوششند ،اظهار کرد :براي جمعيتي بالغ
بر ۸۱۶هزارو ۱۸۲نفرازطريق  ۴۳۰منبع آب با دبي ۳۰۰۰ليتر بر ثانيه
بعد ازطي  ۱۱۵۳کيلومترخط انتقال و  ۲۳۲۶کيلومتر شبکه توزيع به
مشترکان مي رسد.به گفته وي ،تعداد مجتمع هاي آبرساني  ۲۶مجتمع
بوده که  ۲۳۰روستا تحت پوشش اين مجتمع ها هستند و جمعيتي بالغ
بر  ۵۷۶هزار و  ۱۱۰نفر را تحت پوشش خود قرار داده است.مديرعامل
آبفاي روستايي استان تهران با بيان اينکه در سال  ۱۳۹۶نسبت به تکميل
 ۱۲مجتمع آبرساني اقدام و  ۵۶روستا با جمعيتي بالغ بر  ۱۶۰هزار نفر از
نعمت آب سالم و بهداشتي برخوردار شد ،گفت :اعتبار هزينه شده براي
انجام اين طرح  ۲۱۸ميليارد ريال بوده است.پور رجب افزود :در سال
 ۱۳۹۷نيز طي برنامه ريزي انجام شده از محل اعتبارات صندوق توسعه
ملي با اعتباري بالغ بر  ۲۵۴ميليارد ريال  ۶۳روستا با جمعيتي بالغ بر
 ۱۶۵هزار و  ۷۰۰نفر از آب سالم و بهداشتي برخوردار خواهد شد.وي
اظهار کرد :در راستاي اجراي بندهاي  6و  ۱۸راهکارهاي بلند مدت طرح
مقابله با آلودگي آب شرب تهران مصوب شوراي عالي امنيت ملي و نيز
به منظور ارتقاء سطح بهداشت و سالمتي افراد در سايرمناطق استان اين
شرکت نسبت به مطالعات فاضالب  ۳۶روستاي حوزه سد لتيان و ۲۳
روستاي حوزه سد ماملو اقدام و شبکه جمع آوري و تصفيه خانه فاضالب
روستاهاي آهار ،منجيل آباد و انباج با ظرفيت  ۱۶۰۰متر مکعب در شبانه
روز به مدار بهره برداري وارد شده است.مديرعامل آبفار استان تهران با
تاکيد براينکه بيماري عفوني ناشي ازآب آلوده درمنطقه پرديس صحت
ندارد ،گفت :به تازگي مقررشده است حدود ۱۰ليتربرثانيه آب ازتصفيه
خانه پرديس براي روستاهاي اين منطقه تخصيص پيدا کند وتا حدود
 ۲۰روزديگراين برنامه عملياتي ميشود.

جانشين رئيس سازمان بهزيستي کشورخبرداد

واريزيارانه درمان به معتادان بيبضاعت
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افشار:

فرمانده ناجا:

مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمانت اجرايي ندارد

روند بيمه روستايي کند شده است
مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي گفت :با گسترش چتر بيمه اي درروستاها
نگراني ازآينده کاهش پيدا مي کند اين درحالي است که ضعف اطالع رساني
موجب شده روند بيمه اين قشرمولد وتاثيرگذاردرحوزه اقتصاد مقاومتي
به کندي انجام گيرد.به گزارش فارس ،محمدرضا واعظ مهدوي چتر
بيمه اي در روستاها را يکي از راه هاي کاهش ريسک به ويژه در دوره
نوسانات اقتصادي عنوان کرد وافزود :تعاونگران موفق بهترين مبلغ
براي بيمه اجتماعي هستند ومي توانند کشاورزان ،روستائيان وعشاير
را نسبت به مزيت ها ومواهب بيمه آشنا کنند .وي توجه به ظرفيت
تعاونيها را يک رويکرد جهاني دانست وگفت :تعاونيهاي متعددي در
کشورهاي مختلف جهان به وجود آمدهاند که نقش بسيار پررنگ و
موثري را در نظام اقتصادي کشورهايشان بازي ميکنند.واعظ مهدوي
با اشاره به اينکه تعاون ميتواند نقش بسياري درافزايش توليد ،فعاليت
وتوزيع عادالنه درآمدها درکشورها داشته باشد ،تصريح کرد :بخش
تعاون امروزه بخش مهمي ازاقتصاد کشورهاي بزرگ جهان را به خود
اختصاص داده است وما نيزدرايران بايد به اين رويکرد توجه ويژهاي
داشته باشيم.وي علت اصلي اسقبال نکردن اين اقشار ازبيمه ياد شده
را نداشتن آگاهي الزم آنان ازمزيت هاي اين بيمه برشمرد وازرسانه ها،
ائمه جمعه وهرکسي که تريبوني دراختياردارد خواست تا در اين
خصوص روشنگري کنند.واعظ مهدوي اظهارداشت :يک ميليون و670
هزارنفردرکشورازبيمه روستايي وعشايري استفاده مي کنند وخانواده هاي
بدون بيمه دربرابر نوسانات اقتصادي بسيارآسيب پذيرهستند وهيچ نوع
مستمري بازنشستگي ندارند.وي اعالم کرد :امروز روستائيان در سراسر
کشور تنها با پرداخت  20هزار تومان از سن  18سالگي تا 50سالگي
مي توانند به عضويت صندوق درآمده و از تسهيالت اين بيمه ازجمله
بازنشسته شدن با 15سال وشرط سني 65سال وپرداخت دوبرابرحق
بيمه توسط دولت استفاده کنند.

برسد.وي با اشاره به بازديد ازدوشهرستان پلدختروکوهدشت ،گفت :طي چهارسفرگذشته ازهمه
شهرستان هاي استان بازديد کرده ايم.فتاح با بيان اينکه کميته امداد دراين شرايط حساس
کشورازنظراقتصادي و وضع نيازمندان و مددجويان همراه مردم است ،گفت :مقام معظم رهبري
نيز تاکيد دارند که همت خود را بيشترودقيق ترکنيم تا قشرآسيب پذيردراين فضاي اقتصادي
کمترين آسيب را داشته باشند.وي با اشاره به جذب تسهيالت اشتغال در استان به صورت۱۰۰
درصدي ،گفت :امسال نسبت به سال قبل اين ميزان دوبرابرشده است.رئيس کميته امداد امام
خميني(ره) با بيان اينکه سقف وام قرض الحسنه روستايي تا ۵۰ميليون تومان است ،گفت:
همچنين اين ميزان درشهرها ۲۰ميليون تومان است که به رئيس جمهورنامه نوشته ايم درشوراي
پول اعتبارافزايش آن ،تصويب شود که به احتمال زياد سقف آن باال مي رود.فتاح همچنين
ازپرداخت وام هاي خرد ضروري به مددجويان خبرداد.
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سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدربا انتقاد ازقانون فعلي
درخصوص عدم وجود ضمانت اجرايي براي مصوبات
ستاد ،ازبازنگري قانون مبارزه با مواد مخدردرمجمع
تشخيص مصلحت نظام پس از اذن رهبري خبرداد.
پرويزافشاردرگفتوگوبا تسنيم ،درخصوص برخي انتقادات
نسبت به اينکه چرا ستاد مبارزه با مواد مخدرنسبت به
دستگاههايي که وظايف محوله خود را به درستي انجام
نميدهند ،اقدامي انجام نميدهد اظهارکرد :ستاد مبارزه

با موادمخدرکليه اهداف ماموريتها و وظايف دستگاهها
را هرساله احصاء وابتداي هرسال به کليه دستگاههاي
اجرايي ابالغ ميکند ودرطول سال ،هرماه يا هردوماه
يکبارنامههايپيگيريمحققشدناهدافووظايفمحموله
را به دستگاههاي عضوارسال ميکند.وي با بيان اينکه هيچ
گونه مماشاتي با دستگاههايي که درعمل به وظايفشان
کم کاري وضعف داشتهاند نخواهد شد افزود :عليرغم
پيگيريهاي ستاد ،يک نکته قابل توجه است ،اينکه درجايي
ازقانون براي مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدرضمانت
اجرايي تعريف نشده است.وي ادامه داد :درقانون ذکرشده
که اگرمستخدمان دولت ومتوليان اجراي يک قانون ،آن
را اجرا نکنند چه مجازات وتنبيهاتي متوجه آنها است
ولي متاسفانه درمورد مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر،
چنين چيزي درقانون فعلي وجود ندارد.سخنگوي ستاد
مبارزه با مواد مخدر،گفت :بحث بازنگري قانون مبارزه با
مواد مخدريک موضوع جدي است .

عده اي بر بسترنارضايتيها سوار شده اند
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينکه متاسفانه دشمنان
نظام جمهوري اسالمي ايران ياس ونا اميدي را درجامعه
تزريق مي کند وعده اي بربسترنارضايتيها سوارشده اند،
گفت :بايستي به عمليات رواني ورسانه اي دشمن آگاه
باشيم وازاهداف وآرمان انقالب دفاع کنيم.به گزارش ايسنا،
سردارحسين اشتري ،با اشاره به مشکالت معيشتي مردم،
گفت :مردم مشکالت اقتصادي زيادي را متحمل شده اند
بنابراين تمامي مسئوالن بايستي همت کنند تا بخش
عمده اين مشکالت برطرف شود؛ ازسوي ديگرمردم با
مشکالت عديده اي مواجه هستند اما هيچ گاه ازاصل
نظام وانقالب فاصله نخواهند گرفت.وي گفت :متاسفانه
عده اي بربسترنارضايتي ها سوارشده اند اما اين موضوع
دليلي براي زيرسوال بردن حقانيت نظام وحاکميت
جمهوري اسالمي نيست چرا که راه شهدا وخانواده
آنها با اقتداروصالبت توسط مردم ادامه پيدا کرده است.
فرمانده ناجا به نا آرامي هاي کشورهاي پيراموني اشاره و

زنداني در انتظار قصاص درآزمون
سراسري کارشناسي ارشد قبول شد
اظهارکرد :خوشبختانه امنيت جمهوري اسالمي ايران با
ثبات ،مثال زدني وبي نظيراست که اين امنيت را مديون
امام راحل ،مقام معظم رهبري ،شهدا ورزمندگان هستيم.
سرداراشتري با بيان اينکه تمامي گروه ها و قوميت ها
با تفکرات مختلف جزء شهروندان کشور محسوب
مي شوند ،تصريح کرد :به عنوان پليس تا زماني که به اصول
نظام خدشه وارد نشود ،درخدمت تمامي مردم درگروه ها
وقوميت هاي مختلف هستيم.

رئيس کل دادگستري استان تهران:

رئيس کل دادگستري استان تهران با اعالم اينکه مشايي
ازسوي دادگاه به ۶سال و ۶ماه حبس محکوم شد ،گفت:
چنانچه اين راي مورد تاييد دادگاه تجديدنظرقراربگيرد،
به موجب اجراي قانون اشد صرفا ۵سال آن اجرا
خواهد شد.به گزارش فارس ،غالمحسين اسماعيلي
درنشست خبري اظهارکرد :با توجه به برگزاري
جلسات رسيدگي به اتهامات اسفنديار رحيم مشايي
وعلياکبرجوانفکر راي شعبه اول دادگاه انقالب تهران
درمورد اتهامات نامبردگان صادرشد.وي افزود :قبل
ازاعالم نتيجه بايد بگويم راي رحيممشايي غيرقطعي
است وقابل تجديد نظردردادگاه تجديدنظراستان و
راي جوانفکربه دليل غيابي بودن قابل واخواهي
درشعبه صادرکننده راي است .اسماعيلي اضافه
کرد :با توجه به فضاسازي رسانهاي در زمان برگزاري
جلسات دادرسي ،با نظردادستان کل کشوردراجراي
ماده ۳۵۳آيين دادرسي کيفري ،انتشارجريان دادرسي
ونام متهمان با استيذان از رئيس قوه قضائيه صورت
گرفت.رئيس کل دادگستري استان تهران ادامه داد:
بنابراين با اين استيذان ما دربيان مشخصات اصحاب
دعوي ونتيجه دادرسي ماذون هستيم.وي بيان داشت:

مشايي به  ۶سال و ۶ماه حبس محکوم شد

راي صادره درمحدوده کيفرخواست صادره دادسراست
ودرخصوص جرائم غيرمطروحه درکيفرخواست براي
رحيم مشايي وبرخي افراد ديگرهمچنان بخشي ازپرونده
ت.اسماعيلي در بيان دادنامه صادره
دردادسرا مفتوح اس 
گفت :ازآنجايي که اتهامات رحيم مشايي سه فقره
اتهامي بود دراجراي ماده ۱۳۴قانون مجازات اسالمي،

دادگاه الزاما بايد درمورد هريک ازعناوين حداکثر
مجازات قانوني را مورد حکم قراردهد.وي ادامه داد:
درصورت تاييد دادگاه تجديدنظرتهران اين حکم
قابليت اجرا دارد ودرمورد جوانفکرچون يک عنوان
اتهامي داشته است ،دادگاه حداکثرقانوني را مدنظر
قرارنداده است .اسماعيلي بيان کرد :درسه فقره عنوان

اتهامي رحيممشايي دراتهام اول دايربراجتماع بر تباني
ارتکاب جرم عليه امنيت مطابق ماده ۶۱۰قانون مجازات
اسالمي به ۵سال حبس ودرهمين عنوان جوانفکربه
۴سال حبس محکوم شده است.وي ادامه داد :رحيم
مشايي دررابطه با تبليغ عليه نظام به استناد ماده۵۰۰
قانون مجازات اسالمي به تحمل يک سال حبس وبه
اتهام توهين به مقامات قضائي به سبب انجام وظيفه
به ۶ماه حبس محکوم شد.اسماعيلي تصريح کرد:
رحيم مشايي دراتهام اخير ۲شاکي خصوصي داشته
است ودوتن ازمقامات قضائي ازوي شکايت کردهاند.
وي جمع حکم مشايي را ۶سال و ۶ماه عنوان کرد
وگفت :چنانچه اين راي مورد تاييد دادگاه تجديدنظر
قراربگيرد ،به موجب اجراي قانون اشد صرفا ۵سال
آن اجرا خواهد شد.اسماعيلي خاطرنشان کرد :حکم
امروزابالغ شده است ومشايي براي تجديدنظر ۲۰روز
وجوانفکربراي واخواهي ۲۰روزمهلت دارند.وي درپاسخ
به سوالي پيرامون جاسوسي رحيم مشايي گفت:
پرونده درخصوص اتهامات ديگروي وديگرمتهمان
دردادسرا مفتوح است وبعد ازفرايند رسيدگي نتيجه
آن اعالم ميشود.

درپيام ناجا همزمان با فرا رسيدن ماه محرم مطرح شد؛

لزوم مقابله هوشمند عزاداران حسيني با رفتارهاي موهن
(ع)

درپيام ناجا آمده است :انتظارمي رود محبان اهل بيت (ع)
با هرگونه جريان انحرافي واستفاده ازآالت وادوات نامتعارف
موسيقي ،تصاوير خرافي و نامناسب و ساير رفتارهاي موهن،
هوشمندانه مقابله کنند.به گزارش خبرنگارما به نقل از پايگاه
خبري پليس ،نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران به مناسبت
فرا رسيدن ماه محرم الحرام وايام عاشوراي حسيني(ع ) پيامي
صادرکرد.درمتن اين پيام آمده است :بارديگرعطر معنوي و دل
انگيز محرم در فضاي زمان و مکان پيچيد ،محرم آمد و پيام
عدالت خواهي ،ظلم ستيزي و واليت محوري را در گوش جان ها
طنيني دوباره افکند.محرم؛ ماه بصيرت ،رشد ،بالندگي و انديشيدن،
سوگواري خردمندانه و شکوفايي معنوي است .مدرسه عشقي
که بايد در آن درس چگونه زيستن آموخت و عاشورا؛ نقطه
عطف ذلت گريزي وستم ستيزي درمسيرپرفراز ونشيب تاريخ
اسالم وتشيع است.آنچه در محرم به وقوع پيوست ،تنها يک
واقعه نيست ،بلکه نقشه راه حيات سعادتمندانه وجاودانگي
است ونمايه هاي قدسي نهضت عاشورا را که ازجلوه هاي
اخالق ،واليت مداري ،اهتمام به امر به معروف ونهي ازمنکر،
ايثار ،نوعدوستي و برادري است را نمايندگي ميکند».اين

پيام مي افزايد :يکي ازاهداف بلند نهضت عاشورا مقابله با
انحرافات فکري است وبه پيروي ازتعاليم مکتب امام حسين (ع)
انتظارمي رود محبان اهل بيت (ع) با ترويج ارزش هاي
راستين مکتبي و الهام گرفتن از سيره نوراني ائمه در نحوه
عزاداري ،احياء ياد و راه شهيدان کربال ،با هرگونه جريان
انحرافي از قبيل قمه زني ،استفاده از آالت وادوات نامتعارف
موسيقي ،استفاده از تصاوير خرافي و نامناسب و ساير رفتارهاي
موهن ،هوشمندانه مقابله کنند.نيروي انتظامي نيزهمگام با
اين پويش عظيم مردمي وعزاداري حسيني ضمن گراميداشت
حماسه عظيم و باشکوه والهي عاشورا ،با کمال افتخار در
راستاي تأمين نظم و امنيت وخدمتگزاري به مردم قدرشناس
و واليي با مشارکت و همراهي عموم عزاداران عزيز انجام
وظيفه خواهد کرد.در اين راستا الزم است براي برگزاري هرچه
باشکوه تر مراسم اقامه عزا و تامين نظم و امنيت مطلوب
براي عموم مردم وعلي الخصوص عزاداران حسيني (ع)،
مسئولين محترم هيئات و تکايا و دسته هاي عزاداري حضرت
ابا عبداهلل الحسين (ع) نسبت به موارد زير اهتمام ورزند .ازهر
گونه اختالل در نظم عمومي شامل نصب داربست درمعابروپياده

روها که مانع از تردد افراد و مزاحمت براي کودکان ،سالمندان،
معلوالن وجانبازان شود ،پرهيزنمايند .مراقبت شود درهنگام
عبور دسته هاي عزاداري ،شريان ها و گذرگاه هاي عمومي
را مسدود نکرده و نظم عبور و مرور را مختل نکنند .توصيه
ميشود در حرکت دستههاي عزاداري و حين برگزاري مراسم
عزاداري ،به ويژه درساعات پاياني شب در استفاده از بلندگوها،
رعايت حال بيماران و افراد مسن بشود .با توجه به اهميت و
جايگاه فريضه امر به معروف و نهي از منکر در مکتب اسالم،
انتظار مي رود دست اندرکاران هيئت هاي مذهبي نسبت به
برخورد ارشادي و لساني با مظاهر منکر در پيرامون هيئت ها
نقش فعال داشته باشند .دربرپايي هيئات مذهبي و برگزاري
مراسم ،اصول ايمني و استفاده از تجهيزات مربوطه در راستاي
جلوگيري از بروز حوادث ناشي از آتش سوزي ،اتصال برق و...
مورد توجه دقيق قرار گيرد.بديهي است ماموران انتظامي و
راهنمايي و رانندگي طبق روال جاري خود با تالش بي وقفه
کوشش خواهند کرد با برقراري نظم ،امنيت و سهولت در
تردد خودروها ،بر شکوه وعظمت مراسم عزاداري در سراسر
کشور بيفزايند.

رئيس پليس تهران بزرگ:

 ۷۰درصد کشتههاي تصادفات ،عابران پياده هستند
رئيس پليس پايتخت گفت ۷۰ :درصد کشته هاي تصادفات
عابران پياده هستند و بايدنقاط حادثه خيز منجر به فوت و
جرح آناليزشود.به گزارش مهر ،سردارحسين رحيمي درجلسه
هماهنگي استقبال ازمهر ،يکي ازدغدغه هاي جدي شهر تهران
را مديريت يکپارچه شهري عنوان کرد وگفت :اين موضوع بايد
درابرشهري مثل تهران حل شود ،اما آن چه در شرايط فعلي
ميتواند چاره سازباشد تعامل ،وحدت و هم افزايي است.وي
افزود :يکي از مشکالت جدي جزيرهاي عمل کردن است .هنگامي
مي توانيم پاسخگو باشيم که امکانات و ابزارهاي در اختيار ما در
کنار هم قرار گيرد .تمام امکانات امانتي در دست ما هستند ،اما
برخيها مي گويند اين مال ماست ،درحالي که بايد از جزيره اي

عمل کردن فرار کنيم.رئيس پليس پايتخت ،ادامه داد :فشاررواني
که در حال حاضر روي ملت است براي کاهش انسجام و وحدت
صورت مي گيرد؛ بنابراين اين يک گناه کبيره است که مسئوالن
فقط سازمان خود را مطرح مي کنند.سردار رحيمي عنوان کرد:
مسئوالني که ارتباطي با شهردارند ودراين شهرزندگي مي کنند،
بايد ترافيک را يکي از اساسي ترين دغدغه هاي خود بدانند وبه
آن فکرکنند.رئيس پليس پايتخت ،افزود :مردم ازترافيک تهران
رنج مي برند .وقتي مي گوييم تعداد خودروها  ۶يا  ۸برابرمعابر
شهراست و روزانه ۲۰ميليون تردد درآن صورت مي گيرد ،ترافيک
بايد دغدغه باشد؛ چرا که اين مسئله در ابعاد مختلف زندگي مردم
بارز بوده و آسايش و رفاه مردم را نشانه گرفته است.سردار رحيمي

آگهي ابالغ رأي

طبق تبصره ماده  302قانون آئين نامه دادرسي
مدني بدينوسيله اعالم مي گردد آقاي علي
سلطاني كارمند شماره  543116طبق رأي شماره
 3960701501110142مورخ  97 /2/15به مجازات
بازخريد خدمت با پرداخت  30روز حقوق مبناي
مربوط درقبال هرسال خدمت محكوم گرديده
است .

هيأت اول تجديدنظر رسيدگي بـه
تاريخ انتشار97/6/22 :
مالف  1910تخلفات اداري كارمندان وزارت نفت
د ت97/6/22 :

جانشين رئيس سازمان بهزيستي کشور ازواريزيارانه درمان اعتياد با
هدف حمايت ازمعتادان بي بضاعت خبرداد وگفت :برنامه جديدي
براي کاهش وپيشگيري اعتياد درمحيط کار طراحي شده است.به
گزارش فارس ،پهبد پورشبانان گفت :برنامه پيشگيري اجتماع محور
ازاعتياد درمحيط کار اجرا خواهد شد البته اين طرح ازسال ۸۲با
رويکرد اجتماع محور شروع شده وتيم هاي داوطلب فعاليت خود
را آغازکرده اند.وي افزود :کارمندياري برنامه اي است که تمام
خدمات پيشگيري ودرمان اعتياد با هدف ارتقاي سالمت روان دريک
مرکزمستقردرمحيط کاربا تيم متخصص متشکل از پزشک ،روانشناس
و مددکار به کارکنان وخانواده آنان ارائه مي شود.پورشبانان به منظور
حمايت از معتادان بي بضاعت گفت :همچنين يارانه درمان اعتياد
براي خدمت گيرندگان مراکز غيردولتي سرپايي ،بستري ،اقامتي
بهبودي و بازتواني افراد با اختالل مصرف مواد ،اجتماع درمان مدار
 TCپرداخت مي شود.

خاطر نشان کرد :مهمان هاي خارجي درمورد انضباط اجتماعي
وترافيک شهر قضاوت مي کنند .بنابراين هر کسي مسئوليتي
در اين حوزه دارد بايد ترافيک را يکي از اصلي ترين دغدغه هاي
خود بداند و براي بهبود آن برنامه داشته باشد.وي با اشاره به
اينکه بايد نقاط حادثه خيز منجر به فوت وجرح آناليزشود ،گفت:
درصورت وجود مسئله بايد آن را حل کنيم ،چرا که عدم آسيب
ديدن حتي يک نفر در تصادفات براي ما مهم است.سردار رحيمي
با اشاره به اينکه  ۷۰درصد کشته هاي تصادفات عابران پياده
هستند ،گفت :بايد به طور جد به سمت تغيير فرهنگ پيش
برويم .شهرداري و پليس راهور وارد کار شده اند و سازمان هاي
ديگر نيز بايد در اين حوزه ايفاي نقش کنند.

مزايده مرحله اول

با توجه به اعطاء نيابت اطاء نيابت از سوي شوراي حل اختالف گرگان در پرونده كالسه 96/88
ارجاعي اجراي احكام شوراي حل اختالف كالله محكوم عليه شركت تعاوني مرغداري گوشتي
سفيدپر كالله به ش ثبت  527با مديريت ناصر كريم كشته ساكن :صالحآباد محكوم است به پرداخت
مبلغ  61/407/253ريال در حق محكومله مانده زماني و پرداخت  2/500/000ريال بابت هزينه
اجرايي در حق دولت كه در قبال آن دو دستگاه هيتر مرغداري مدل  1500خوابيده ديگ استيل
با هواكش مدل  1/5اسب ژن با دور  900ساير  150در  120به ارتفاع  1/5متر دوجداره گالوانيزه و 4
عدد هواكش  140در  140موتوردواسب  1400ژن با بدنه گالوانيزه توقيف گرديده است كه از طريق
مزايده مرحله اول حضوري به شرح ذيل به فروش ميرسد.
 -1حسب نظريه كارشناس مورد مزايده به مبلغ  38/000/000ريال ارزيابي گرديده است.
 -2مزايده از مبلغ اعالمي كارشناسي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته ميشود.
 -3موعد مزايده از ساعت  10الي  12ظهر روز دوشنبه مورخه  97/7/2ميباشد.
 -4مكان مزايده در اجراي احكام شوراي حل اختالف كالله ميباشد.
 -5متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از مزايده از اموال مورد مزايده ديدن نمايند.
 -6اين آگهي فقط در يك نوبت منتشر ميگردد.
 -7برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاي احتمالي را فيالمجلس به صندوق امانات دادگستري
و يا به حساب  2171294785000بانك ملي واريز و فيش آن را تحويل اجراي احكام مدني شوراي
حل اختالف و مابقي آن نيز ظرف يك ماه از تاريخ انجام مزايده دريافت خواهد شد در صورت
انصراف و عدم پرداخت در زمان تعيين شده مبلغ واريزي در حق دولت ضبط ميشود.
تاريخ انتشار97/6/22 :
مهدي خسرويپور
د ش97/6/22 :
قاضي اجراي احكام مدني شوراي حل اختالف كالله

زنداني محکوم به قصاص نفس که ۵سال است درزندان رجايي
شهربه سرميبرد ،درآزمون کارشناسي ارشد سال ۹۷شرکت کرد
ودررشته مهندسي پزشکي دانشگاه تربيت مدرس پذيرفته شد.به
گزارش تسنيم به نقل ازاداره کل زندانهاي استان تهران« ،الف.ع»
ازمددجويان زندان رجايي شهرکه به جرم قتل و با محکوميت
قصاص نفس درحين تحمل 5سال حبس ،درآزمون کارشناسي
ارشد 97شرکت کرد و با قبولي درآزمون ،دانشجوي کارشناسي ارشد
رشته مهندسي پزشکي دانشگاه تربيت مدرس شد.مصطفي محبي
مديرکل زندانهاي استان تهران با بيان اينکه زندانها درجمهوري
اسالمي نشان داده بستراصالح ،تربيت ،رشد وبالندگي است ،انگيزه
دروني واميد به زندگي اين مددجو را ستودني دانست وگفت:
علي رغم هجمههاي معاندين ومعارضين خارج وداخل کشور
درحوزه قوهقضائيه وباالخص زندانها که پاياني نداشته وندارد،
وجود اينگونه فعاليتها وموفقيتهاي تربيتي وآموزشي توسط
مددجويان درزندانها ميتواند پاسخ خوبي به هجمههاي حقوق
بشري آنان باشد .محبي افزود :عالوه برمددجوي مذکوردوتن
ازمددجويان زندانهاي استان نيزدردانشگاه پيام نور در مقطع
کارشناسي ارشد رشته حقوق پذيرفته شدند.

مديرکل محيط زيست استان تهران:

نحوه دفن پسماندهاي بيمارستاني
مورد تائيد نيست
مديرکل محيط زيست استان تهران ازنظارت ضعيف وزارت بهداشت بردفع
اصولي پسماندهاي پزشکي گاليه کرد واظهارداشت:نحوه دفن پسماندهاي
بيمارستاني مورد تائيد نيست و اگردفع غيراصولي ادامه يابد ،سازمان
محيط زيست اعالم جرم خواهد کرد.کيومرث کالنتري درگفتوگوبا
فارس ،درباره اينکه مسئوليت جمعآوري زبالههاي بيمارستاني برعهده
کدام دستگاه است ،گفت :مسئوليت پسماند پزشکي طبق قانون از توليد
تا دفع اصولي با نظارت سازمان محيط زيست به عهده وزارت بهداشت
است.وي افزود :همکاري شهرداري با اين وزارتخانه رافع مسئوليت از وزارت
بهداشت نيست.کالنتري به امضاي يک تفاهم نامه ميان وزارت بهداشت
وشهرداري تهران اشاره کرد وگفت :براساس اين تفاهمنامه شهرداري
پسماندهاي ويژه بيمارستاني را در يک لندفيل دفع ميکند که نحوه دفع
ومحل درنظرگرفته شده مورد تائيد محيط زيست نيست.وي خاطرنشان
کرد :اگرشهرداري تهران ميخواهد مسئوليت دفع پسماندهاي پزشکي
را قبول کند بايد براساس معيارهاي سازمان محيط زيست شاخصههاي
دفع بهداشتي را رعايت کند .درغيراين صورت سازمان محيط زيست به
دليل دفع غيراصولي اعالم جرم خواهد کرد.مديرکل محيط زيست استان
تهران درخصوص آمار روزانه توليد پسماند عفوني درتهران گفت :برآوردهاي
ما حاکي ازتوليد ۱۱۵تن پسماند عفوني در روز است.

پورسيدآقايي خبرداد:

تجهيز دوربين هاي ثبت تخلف
به پروژکتور
معاون حمل و نقل شهردارتهران با اعالم تجهيزدوربين هاي ثبت
تخلف به پروژکتور ،پيشنهاد داد سرعت کاميون ها در بزرگراه ها
کاهش پيدا کند.به گزارش مهر ،محسن پورسيد آقايي درجلسه
هماهنگي استقبال ازمهر ،گفت :يکي از مسائل ناخوشايندي که
در ترافيک مطرح است ،عدم دقت و رعايت حقوق مردم توسط
يکديگر است که اميدوارم به مردم يادآوري شود که تخلفات
راهنمايي و رانندگي پايمال کردن حق ديگران است که هم
عقوبت شرعي و هم عقوبت مالي دارد .وي با اشاره به اينکه تهران
تبلور مديريت کشور است ،عنوان کرد :مسئله مديريت ترافيک
شهر تنها مسئله ترافيک را حل نمي کند ،بلکه نمادي از جمهوري
اسالمي و توان آن نزد کساني است که به آن رفت و آمد مي
کنند .وي با اشاره به همکاري پليس راهور و مسئوالن شهري
براي نظم بخشيدن به ترافيک تهران ،گفت :موضوع ترافيک بايد
به صورتي حل شود که نشانه اي از مديريت در کشور باشد؛ چرا
که تهران الگويي براي شهرهاي ديگر بوده و عملکردهاي مثبت
به شهرهاي ديگر نيز تسري مي يابد .معاون شهردار تهران اظهار
کرد :نگاه ما در مورد ترافيک تهران بيشتر به مردم باشد .نبايد فکر
کنيم راه حل ترافيک بزرگ تر کردن معابر و افزايش تعداد پل ها
و تونل ها است؛ چرا که دنيا به اين نتيجه رسيده است که توسعه
معابر راه حل کاهش ترافيک نيست .به عبارت ديگر توسعه معابر
جذب بيشتر خودروها و افزايش ترافيک شهري است.

مديرکل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت اعالم کرد:

معضل چاقي در دانشآموزان ايراني

مديربهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت ،چاقي وافزايش وزن را
ازمعضالت اصلي دانشآموزان کشور خواند ،در عين حال ازارتقاي رشد
قد کودکان دردودهه اخيرخبرداد.دکتر زهرا عبدالهي درگفتوگوبا
ايسنا ،با بيان اينکه آمار چاقي در بين دانشآموزان حدود ۲۰
درصد است ،گفت :مشکل عمده ما ،مسئله چاقي در کودکان و
نوجوانان است که ميتواند موجب بروز ديابت ،کبدچرب ،فشارخون
و بيماريهاي قلبي-عروقي در بين آنها شود .بنابراين بايد به برنامه
تغذيه و فعاليت بدني دانش آموزان براي پيشگيري و کنترل چاقي
توجه الزم را داشته باشيم.عبدالهي درباره عوامل پيشگيري ازچاقي
درکودکان و نوجوانان گفت :توصيه براي پيشگيري ازچاقي وکنترل
افزايش وزن ،کاهش مصرف مواد قندي و شيريني ،فست فودها،
نوشابههاي گازدارونوشيدنيهاي قندي ومصرف بيشترحبوبات،
سبزيجات و ميوهها است .سبزيجات وميوه به دليل داشتن فيبر ،از
افزايش وزن وچاقي ،بروزديابت وکبد چرب در کودکان پيشگيري
ميکند .تحرک نيزعاملي است که براي پيشگيري از چاقي بايد به
آن توجه شود وهردانشآموز بايد حدود ۶۰دقيقه در روزفعاليت
بدني وتحرک داشته باشد.وي در پايان با بيان اينکه کوتاه قدي
دردودهه اخيربه طور قابل مالحظهاي کاهش يافته است ،گفت:
تنها حدود چهار درصد ازکودکان زير پنج سال کوتاه قد هستند.
درحال حاضرکودکان و دانشآموزان رو به بلند قدي هستند.
مشکل عمده ما ،مسئله چاقي در کودکان و نوجوانان است که
بايد به پيشگيري و کنترل آن توجه الزم کنيم.

