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فقدان نشاط اجتماعي
عامل افسردگي و
پرخاشگري
دانشآموزان است

وزيرکشورضمن اشاره به محرمانه بودن اطالعات آسيب هاي اجتماعي دانشآموزان گفت :وقتي
ميگوييم افسردگي وپرخاشگري وجود دارد ،همه اين موارد به فقدان نشاط اجتماعي درمدرسه يا
جامعه برميگردد .وقتي درجامعه فقدان اميد ونشاط اجتماعي داريم اين گونه خواهد شد؛ بنابراين
اگرموضوع نشاط اجتماعي را حل کنيم حجم عظيمي ازمشکالت را پوشش خواهيم داد.به گزارش
ايسنا ،رحماني فضلي درجلسه شوراي اجتماعي کشور ،اظهارکرد :بايد افرادي باشند که اشکاالت،
کمبودها ،پيشنهادات و بازخوردها را بيان کنند تا اصالحاتي در زمينه مراقبت هاي اجتماعي دانش
آموزان صورت گيرد.وزيرکشوربا اشاره به اينکه دراوايل انقالب به حضورمعاون پرورشي توجه شد
اما بعدها مشکالتي به وجود آمد،گفت :مشکل ايجاد شده اين بود که معاونت پرورشي درمدارس
يک طرف ومعلمان درطرف ديگر بودند وبه عبارت ديگرنتوانستند با يکديگرارتباط برقرارکنند
بنابراين اگر ميخواستيم موضوع پرورش داشته باشيم بايد همه پيگيرآن مي شدند واگردراين

اجتماعي

» خبر

رئيسکميسيونبهداشتودرمانمجلسگفت:درسالهاي
گذشته بيمارستان هاي دولتي صفرتاصد روند درمان بيمار
را اعم ازآزمايش وسونوگرافي انجام م يدادند ولي درچندوقت
اخيربيمارستانهايدولتيپيشازپذيرشبيماريکليست
بلند ازاين موارد را ازبيمارميخواهند که بايد درمراکزبيرون
بيمارستان انجام دهد وهزينه آن را خود بيمارپرداخت کند.
به گزارش فارس ،حسينعلي شهرياري با بيان اينکه طرح
تحولسالمتکمکبسيارمناسبيبراياقشارآسيبپذيربود،

قائم مقام شهرداري منطقه يک با بيان اينکه مسيرپياده راه ولنجک به توچال
پاتوقهاي زيست شبانه ميشود ،گفت :جريان زندگي درمنطقه يک تا ساعت
دو وسه بامداد برقراراست اما معاونت اجتماعي درنظردارد با همکاري شرکت
توچال ،مسيرپياده راه ولنجک به توچال را به عنوان يکي ازپاتوقهاي زيست شبانه
پيشنهاد دهد که درحال رايزني هستيم.به گزارش ايسنا ،خرمي شريف با بيان اينکه
يکي ازپروژههاي مهم شهرداري منطقه يک تکميل تقاطع غيرهمسطح بزرگراه
چمران است ،گفت :تقاطع غيرهمسطح ازجنوب به شمال شهيد چمران است
که به ميدان دانشگاه شهيد بهشتي ميرسد وميتواند بخش عمدهاي ازترافيک
نمايشگاه بينالمللي را پوشش دهد.وي با بيان اينکه اين تقاطع غيرهمسطح
 65درصد پيشرفت فيزيکي دارد ،افزود :اميدواريم تا پايان سال اين تقاطع غير
همسطح تکميل شود تا ترافيک اين محدوده سامان يابد.خرمي شريف درمورد
لغومصوبه برج باغ و پيامدهاي آن درمنطقه يک گفت :براساس مصوبه شوراي شهر،
مصوبه قبلي موسوم به برج  -باغ لغوشد واززمان ابالغ آن يعني نهم ارديبهشت ماه،
جريان صدورپروانه درباغات متوقف شده است.وي با بيان اينکه البته برخي پروندهها
ازقبل جريان داشته وحتي به مرحله صدورپروانه رسيده است اما متوقف شده ،گفت:
130پرونده با لغومصوبه برج باغ در منطقه مسکوت مانده است که البته برخي
ازاين پروندهها داراي حقوق مکتسبه است ومنتظرابالغيه جديد شورا وشهرداري
هستيم تا بتوانيم درمورد سرانجام اين پروندهها تصميم گيري کنيم.

افزود :کساني که براي مراجعه به مراکزخدمات درماني
مشکل داشتند بعد ازاجراي اين طرح توانستند ازخدمات
بهداشتي ودرماني استفاده کنند .متاسفانه تيم اقتصادي
دولت،تيم بهداشتي ودرماني را حمايت نکرد وحتي
منابع کافي دربرخي موارد در اختياروزارت بهداشت
قرارنگرفت.شهرياري ادامه داد :تنها چيزي که براي مردم
قابل لمس است ،بيمه سالمت است .بعد ازانتخابات به
علت کمبود منابع ،مشکالتي ايجادشده واين انتظاروجود
دارد که هزينهتراشي کمتري درنظام بهداشت ودرمان
اتفاق بيفتد.اين نماينده مجلس اظهارکرد :دربسياري
ازکشورهاي جهان سيستم ارجاع وسطح يک ودو وسه
اجرا شده وموفق بودند ،اما درايران سطح يک خدمات
پزشکينيزبه صورت ناقص اجرا شده است.وي با بيان
اينکه هدف طرح تحول سالمت کاهش پرداختي ازجيب
مردم بود ،افزود :بايد منابعمالي درحوزه سالمت مديريت
شده وهزينهها کاهش يابد.

مشکل امنيتي درکشور وجود ندارد
فرمانده انتظامي کل کشوربا بيان اينکه هيچ مشکل
امنيتي درکشوروجود ندارد ،گفت :نيروهاي نظامي،
انتظامي واطالعاتي هوشيارباشند وهرحرکتي را زير
ذره بين داشته باشند تا نگذارند دشمنان به اهداف
خود برسند.به گزارش ايسنا ،سردارحسين اشتري عنوان
کرد :آنهايي که فکر ميکنند با يک سري تحرکات
ميتوانند پايههاي اين کشوررا متزلزل کنند ،جاهل
هستند؛ دشمن هرروزنسبت به گذشته پيچيده ترعمل
ميکند ولي اشراف اطالعاتي وظرفيتهاي ما نيزافزايش
يافته است.وي با بيان اينکه امروزهيچ مشکل امنيتي
درکشور نداريم ،خاطرنشان کرد :ممکن است دريک
جايي تحرکاتي وجود داشته باشد ولي اينکه به بنبست
بخوريم ومشکل را نتوانيم حل کنيم ،وجود ندارد؛ دريک
جامعه پيشرفته با تنوع قوميت ومذهب ممکن است
تخلفاتي ايجاد شود ولي قطعا با آن برخورد ومقابله
ميشود وازاين امنيت که درکشوروجود دارد وحاصل

خون شهدا ست ،پاسداري ميکنيم.سرداراشتري گفت:
رئيس جمهورکم عقل آمريکا که مردم ايران را تهديد
ميکند ،بايد بداند که روزي مانند رئيس جمهورهاي
گذشته ،کنارميرود ومنفورملت آمريکا ودنيا ميشود؛
همچنين پمپئو وزيرخارجه آمريکا12بند براي براندازي
انقالب تنظيم کرده است که خيال باطلي است ،آنها مردم
ايران وقدرت نظامي کشور را نشناختهاند زيرا ملت ايران
هرگز زيربار زورگويي وفريب آنان نخواهند رفت.

رئيس دستگاه قضا:

شهرداري منطقه يک:

مسيرپياده راه ولنجک به توچال
پاتوقهاي زيست شبانه ميشود

»

سردار اشتري:

فشار مضاعف بيمهها و بيمارستانهاي دولتي روي بيماران

کل بشريت ،مخاطب حقوق بشراسالمي است
دبيرستاد حقوق بشرقوه قضائيه گفت :مخاطب حقوق بشراسالمي ،کل بشريت
است واميدواريم همه اين تالش ها سبب شود هم ازحيثيت اسالم ومسلمين
دفاع کنيم.به گزارش مهر ،محمد جواد الريجاني درهمايش حقوق بشروکرامت
انساني درخصوص اعطاي چهارمين جايزه حقوق بشرافزود :ما از ۹سال پيش
روزحقوق بشررا مورد توجه قرارداديم وجايزه اي را اختصاص داديم.وي ادامه
داد :هدف عمده ما سه مطلب مهم است .امروزجهان اسالم ومسلمين است
که مورد تهاجم وسيعي است ومسلمين قرباني تجاوز وتهديد هستند.الريجاني
ادامه داد :ابعاد ظلم ها وسيع است وتوسط کشورهاي صهيونيستي رخ مي دهد
وحمايت ازحقوق مسلمين از وظايف ماست .الريجاني به يکي ديگرازاهداف
حقوق بشري اشاره و تصريح کرد :محورديگر راه ورسم زندگي براساس عقالنيت
اسالمي است .الريجاني ادامه داد :عمده اسناد سازمان ملل حول کرامت انساني
است.لذا مخاطب حقوق بشراسالمي کل بشريت خواهد بود .الريجاني بيان کرد:
اميدواريم همه اين تالش ها سبب شود هم ازحيثيت اسالم ومسلمين دفاع
کنيم و هم نقد موثري داشته باشيم.

حسابهاي شهرداري تهران مسدود شد
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رئيس کميسيون بهداشت ودرمان مجلس مطرح کرد:

دبيرستاد حقوق بش ر:

موضوع باقي معلمان را کناربگذاريم درعمل دچارمشکل خواهيم شد.وي ادامه داد:درحوزه
آسيبهاي اجتماعي بايد درحوزه پيشگيري اقدامات الزم انجام شود ودرحل آسيب هاي
اجتماعي بسنده کردن اين موضوع به کادرآموزش وپرورش ودر درون آموزش وپرورش به فردي
خاص يا بخشي منجرمي شود که اين اقدام بزرگ به نتيجه نميرسد.وي حضورخانواده ها
در حوزه پيشگيري ازآسيبهاي دانش آموزي واجتماعي کردن اين موضوعات را امري مهم
دانست و گفت:سيستم بايد به گونهاي کارکند که آموزش وپرورش را به عنوان نهادي که انواع
ورودي ها ازآسيب پذيرترين ودرمعرض خطرترين تا سالم ترين وبهترين را دربرميگيرد ،زيرا
ورودي آن ازجامعهاي است که طيف مختلف سالمت رواني را شامل مي شود.وزيرکشورگفت:
تلقي ما اين است که اين سيستم حلقه ،واسط يا مرحله گذاري است که براي همه افرادي که
وارد آن ميشوند بايستي حداقل توانمندي وسالمتي را ايجاد کند.

خبر »

حقوق بشر غرب ،ابزارسرکوب ملت هاست

رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه حقوق بشربراي غرب ابزارسرکوب
ملت هاست ،گفت :امروزحقوق بشربراي کشورهاي غربي به ابزاري
براي سرکوب تبديل شده است وآمريکا واسرائيل راهي را پيش
گرفته اند که جزنقض حقوق بشرنيست.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان؛ آيت اهلل صادق آملي الريجاني درهمايش بزرگداشت روزجهاني
حقوق بشراسالمي وکرامت انساني ،اظهارداشت :دليل اهميت
حقوق بشردراسالم اين است که تکيه تمام اديان الهي به خصوص
اسالم روي مسئله انسان وکرامت انساني است.وي گفت :کشورهاي
غربي ،آمريکا ورژيم سعودي دريمن جنايتهاي جنگي زيادي
انجام دادند .حمله به بيمارستانها ومساجد وآثارباستاني مصداق
جنايات جنگي است ودريک نمونه فقط در حمله به يک بيمارستان
حدود 200زن وکودک را کشتند ،اما زماني که به جمهوري اسالمي
ايران ميرسند ازافرادي که ماشينها را به آتش ميکشند وآشوب
ايجاد ميکنند با عنوان حقوق بشردفاع ميکنند وانسان ازاين همه
تناقض حيرت ميکند .وي افزود :امروزتصويري که ازحقوق بشرارائه
ميشود ،چيزي جزپارهاي ازاعالميههاي جهاني ازحقوق بشرنيست.
رئيس قوه قضائيه تصريح کرد :امروزحقوق بشربراي کشورهاي غربي به
ابزاري براي سرکوب تبديل شده است وآمريکا واسرائيل راهي را پيش
گرفته اند که جزنقض حقوق بشر نيست.وي افزود :اين کشورها
هجمههاي زيادي درجهان اسالم انجام دادند ودرقبال آن قرادادهاي25

ساله نفت را امضا کردند.آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينکه خلق
داعش يک نمونه بزرگ ازنقض حقوق بشربود ،گفت :ترامپ درتبليغات
انتخاباتي خود خطاب به کلينتون گفت که شما داعش را خلق وازآن
حمايت کرديد ،اما سوال اينجاست که همين داعش در زمان ترامپ
چه شد وآيا بازهم ازداعش حمايت ميشود؟ وي گفت :آمريکا با خلق
داعش چهره خشني ازاسالم به نمايش گذاشت و هم کشورهاي
اسالمي را مشهوروبه آنها به بهانه نابودي داعش ورود پيدا کرد.رئيس
قوه قضائيه گفت :بسياري ازافراد حقوق بشراسالمي را يک موضوع
ايدئولوژيک مي دانند وما درپاسخ به آنها مي گوييم مگرمي شود
حقوق بشرايدئولوژيک نباشد.وي گفت :کشورهاي غربي هيچ حقي
براي انسان جزدرچهارچوب قانون وقراردادها قائل نيستند وما اين
حقوق بشر را قبول نداريم.آيت اهلل آملي الريجاني گفت :ما به لحاظ
متافيزيکي وفلسفي بايد حقوق بشرغربي را به چالش بكشيم وبه
آنها بگوييم شما نميتوانيد بدون اتخاذ موضع ،مشخص تصويري
ازحقوق بشرتعيين کنيد.رئيس قوه قضائيه تصريح کرد :ما کرامتمان
را به تکريم الهي ميدانيم ،خداوند زماني که انسان را خلق کرده
است ،راه را هم به اونشان داده است.رئيس قوه قضائيه گفت :ما اين
موضوع را چالش مغرب زمين ميدانيم که نميتواند کرامت انساني
را تفسيرکند.وي گفت :چالش ديگرما با مغرب زمين اين است که
ما ميگوييم شما چه حقي داريد که حقوق بشرخود را به هم ه دنيا

آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده  18آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي
بدينوسيله به شركت توليدي صنعتي پارس پويان سرد به نشاني تهران جمهوري
خ محمودزاده پالك  3ابالغ ميشود بانك آينده جهت وصول طلب خود به مبلغ
 11/434/442/585ريال اصل و خسارت تا تاريخ  95/4/9و از تاريخ مذكور
تا روز وصول طبق مقررات به موجب سند رهني شماره 91/12/14-31513
تنظيمي دفترخانه شماره  494تهران عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده
اجرايي به كالسه  9502206در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ
 95/8/17مامور مربوطه آدرس شما به شرح متن سند فوق شناخته نشده
و آدرس فعلي شما نيز براي اين اجرا مشخص نميباشد لذا به تقاضاي وارده
شماره  96/4/18-13015797بستانكار و طبق ماده  18آييننامه اجرا مفاد
اجراييه يك مرتبه در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود چنانچه ظرف
مدت  10روز از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز ابالغ محسوب ميگردد نسبت
به پرداخت بدهي خود اقدامي ننماييد مورد وثيقه مندرج در سند رهني فوق
با تقاضاي بستانكار پس از ارزيابي از طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش
آن طلب بستانكار و حقوق دولتي استيفاء خواهد شد.
رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي  -نقيبي
مالف14233 :
د ت97/5/15 :
تاريخ انتشار97/5/15 :

آگهي ابالغ اجرائيه
بدينوسيله به آقاي علي خياباني فرزند حسين به
نشاني :تهران خ فرجام خ سراج گلستان سوم پ 53
ابالغ ميگردد :خانم فروزنده عزيز محمدي به استناد
سند شماره  3311دفترخانه شماره  58تهران جهت
وصول تعداد  140عدد سكه يكبهار آزادي عليه شما
مبادرت به صدور اجرائيه نموده و پرونده اجرايي به
كالسه  9701024در اين اداره تشكيل شده و در جريان
است .لذا با توجه به اينكه ابالغ اجرائيه به شما در آدرس
متن سند ميسر نشده ،مراتب از طريق درج در روزنامه
به شما ابالغ ميگردد مقتضي است حداكثر ظرف 10
روز از تاريخ انتشار اين آگهي نسبت به پرداخت بدهي
خود اقدام نماييد در غير اين صورت عمليات اجرايي
عليه شما ادامه خواهد يافت.
رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي  -علينژاد
تاريخ انتشار97/5/15 :
د ت 97/5/15 :مالف14237 :

تحميل ميکنيد.آيت اهلل آملي الريجاني ادامه داد :ما ويک ميليارد
انسان ديگربه خدا اعتقاد داريم وبراساس اين اعتقاد تصويري از
حقوق بشرداريم وهمين اعالميه جهاني حقوق بشرکه درقاهره تصويب
شده است وبه نظرما داراي نقصهايي هست ،اما درمجموع مواردي
کامال پيشرفته دارد.وي خطاب به کشورهاي غربي گفت :شما چه
حقي داريد که فکرخود را به ما تحميل ميکنيد .يک حقوق بشررا
تحميل ميکنند وبعد ميگويند که ازدواج با هم جنس هم امکان
دارد واين تفسيرشماست.رئيس قوه قضائيه گفت :نقطه چالش ما
با غرب ،حقوق بشراست واين چالش بسيارمهمي است که ما با
غرب داريم .دنياي غرب روي ه غيرانساني دارد وحقوق بشرابزاري
دردست آنها است.وي افزود :آمريکاييها درمرزخودشان مهاجران را
طبقه بندي وفرزندان را ازمادر را نشان جدا کرده اند وبيش از
2هزارفرزند را ازمادرانشان جدا کردهاند واين حقوق بشرقرن بيست ويکم
است .ضجه زدنهاي اين کودکان را شنيده ايد واين حق بشردنياي
متمدن وداراي ادعاي تمدن است که کودکان را ازمادرجدا ميکند.
رئيس قوه قضائيه ادامه داد :در فلسطين ويمن ميبينيد که آنها
چه ميکنند واين رويههايي است که جهان اسالم بايد پاسخ بدهد
و رويههاي واحدي را عليه آنها اتخاذ کند ومتاسفانه حکام برخي
ازکشورهاي اسالمي ،درست درکارهاي نقض بشري کارميکنند.
ائتالف سعودي دراين کشورها چه ميکند.

رئيس کميته بودجه ونظارت شوراي شهرتهران گفت :به دليل شکايتهايي
که سازمان تامين اجتماعي ازشهرداري تهران داشته است بعضي ازحسابهاي
شهرداري مسدود شده که اين موضوع ارائه خدمات را درشهربا مشکل مواجه
ميکند.به گزارش فارس ،مجيد فراهاني درباره بدهي شهرداري تهران به
سازمان تامين اجتماعي گفت :متاسفانه تامين اجتماعي وسازمان امورمالياتي
مشکالتي را براي بخش خصوصي وعمومي ايجاد ميکند .وي ادامه داد :درحال
حاضر شاهد اين موضوع هستيم که سازمان تامين اجتماعي مدعي بعضي
ازطلبها ازشهرداري تهران است و با اجراييه ارسال کردن موجب مسدود
شدن بعضي ازحسابهاي شهرداري ميشود ودرگذشته نيزاين اتفاق افتاده
بود .فراهاني افزود :متاسفانه امروز نيز بعضي از حسابهاي شهرداري تهران
به دليل شکايت سازمان تامين اجتماعي مسدود شده است.

محسنيبندپي :وظايفدستگاههايقضا
وبهداشتبردوش بهزيستياست
رئيس سازمان بهزيستي کشورگفت :بهزيستي نبايد به عنوان نگهبان زندان يا
بيمارستان عمل کند اما اکنون وضعيتي پيش آمده که وظايف قوه قضائيه و وزارت
بهداشت وبرخي دستگاههاي ديگرهم برعهده بهزيستي افتاده است.به گزارش
فارس ،انوشيروان محسني بندپي درنشست بررسي وضعيت معتادان متجاهرگفت:
مبحث معتادان متجاهريک مسئله حاکميتي است وبهزيستي ساماندهي وپذيرش
معتادان متجاهررا درصورت قرار گرفتن پيشفرضهايي پذيرفته است که متأسفانه
درحال حاضروفاق و همافزايي ملي وحاکميتي براي ادامه اين کارکمرنگ شده
است.وي در خصوص اهميت همکاري ديگردستگاههاي مرتبط با مبحث ماده
 ۱۶با بهزيستي ،گفت :بهزيستي نبايد به عنوان نگهبان زندان يا بيمارستان عمل
کند .درحال حاضروضعيتي پيش آمده است که وظايف قوه قضائيه و وزارت
بهداشت وبرخي دستگاههاي ديگرهم برعهده بهزيستي افتاده است؛ درصورتي
که غربالگري اوليه و شناخت معتادان متجاهردرشهرها بايد با دقت وجديت
بيشتري صورت گيرد وهمه معتادان را نبايد به ماده ۱۶ارجاع داد.

ادارات و بانکهاي هويزه تعطيل شدند
فرماندارهويزه ازتعطيلي ادارات و بانکهاي اين شهرستان به دليل غلظت
دود ناشي ازآتشسوزي هورالعظيم خبرداد.ناظم ثبوتي درگفت و گوبا ايسنا،
اظهارکرد :به دليل دود غليظي که ازشنبه شب مهمان ناخوانده ما شده است ،با
مجوزمديريت بحران ،ادارات وبانکهاي شهرستان تعطيل اعالم شدند.وي افزود:
درحال حاضر درخواست مجوزپروازهواپيماي آبپاش نيزداده شده ومنتظرهستيم
که طرف عراقي مجوزپروازاين هواپيما را صادرکند ،تا عالوه براستفاده ازبالگردها،
با استفاده ازاين هواپيما عمليات اطفاء حريق را انجام دهيم.

فرماندار تهران :هيچ سازماني حق ممانعت
ازساختوسازدربافت فرسوده ندارد

فرماندارتهران با بيان اينکه هيچ سازماني نبايد با ساختوسازدربافت فرسوده
توسازمواجه شد،
ممانعت کند ،گفت :اگرفردي با ممانعت سازماني براي ساخ 
با مراجعه به فرمانداري تهران گزارش آن سازمان را ارائه کند.عيسي فرهادي
درگفت و گوبا فارس ،درارتباط با بافت فرسوده موجود درمنطقه  6تهران گفت:
خوشبختانه دراين منطقه بافت فرسوده به ميزان بسيار کمي وجود دارد که
اندازه آن کمتر از يک هکتار است.وي درادامه افزود :نسبت به مناطق ديگر
ميتوان گفت درمنطقه 6بافت فرسوده وجود ندارد وساختمانها عمرمناسبي
دارند که نياز به ورود ما درحوزه بازآفريني شهري را کمترميکند.فرهادي
درباره ارائه مجوزسازمانها ونهادها براي ساخت وسازساختمانهاي با عمرباالي
فرسوده اظهارداشت :اگرهرفردي تصميم به ساختن خانهاي که شامل بافت
فرسوده است بگيرد ،هيچ سازماني حق ندارد ازپيشروي کارساختمان ممانعت
کند ،بلکه بايد سريعاً امورساخت وسازپيگيري شود.فرماندارتهران اضافه کرد:
اگرهرشهروند با ممانعت سازماني براي ساخت وسازمواجه شد ،با مراجعه به
فرمانداري تهران گزارش آن سازمان را ارائه کند.

