دادستان تهران:

بيش از پنج هزار
خودرو در سلفچگان
توقيف شد
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دادستان تهران با اعالم توقيف بيش از ۵هزارخودرودرسلفچگان ،گفت :تنها دريک مورد
درسلفچگان سه هزاروپانصد خودروي وارداتي که مربوط به يک شرکت است توقيف شد.به
گزارش خبرگزاري صداوسيما ،جعفري دولت آبادي افزود :اين شرکت ازآن چندين برادراست
ومجموع خودروهاي توقيفي اين شرکت به 5هزارخودرومي رسد که درقالب يک پرونده درحال
پيگيري است .وي با اشاره به دستگيري دبيرانجمن وارد کنندگان خودرواظهارداشت15 :روزپيش
شخصي به نام ميثم رضايي ازمرزهاي غربي کشوردرحال خروج بود که با هوشياري وزارت
اطالعات دستگيرشد ودراختيارمراجع قضائي قرارگرفت ،اين شخص شاکي هاي خصوصي
بسياردارد وخودروهاي بسياري را تعهد کرده واکنون پرونده وي در مرحله بازجويي است.
جعفري دولت آبادي ادامه داد :همچنين اخيرا دستگيري هايي هم انجام شده وپرونده هاي
مهمي درحوزه مواد پتروشيمي ،ارز ،واردات کاالي خارجي وسکه تشکيل شده است ومتهمان

اجتماعي

معاون بهداشت وزي ربهداشت:

معاون حمل ونقل وترافيک شهرداري تهران:

کاهش آلودگي هواي تهران
دو ميليارد دالر از سوي دولت نياز دارد
معاون حمل ونقل وترافيک شهرداري تهران گفت :ما برنامهاي را براي کاهش
آلودگي هواي تهران ارائه دادهايم که براساس آن به دوميليارد دالربودجه ظرف
 ۴سال ازسوي دولت نيازداريم وبايد عدم پرداخت اين بودجه را ازسازمان
برنامه وبودجه ازدولت سؤال کرد .البته با توجه به وضعيت فعلي دولت نيزامکان
پرداخت اين بودجه را ندارد.به گزارش فارس ،محسن پورسيدآقايي اظهارداشت:
مسئله آلودگي هواي پايتخت بسيارمهم است وتاکنون برنامه جامعي براي حل
ي ادامه داد :خودروهاي ديزلي ازمنابع آلودهکننده
اين معضل ارائه نشده بود.و 
شهرتهران است؛ چراکه ذرات معلق توليد ميکند واين ذرات پنهان هستند
وامسال تمام توجهات به سمت کاهش آلودگي هوا وخودروهاي ديزلي است.
پورسيدآقايي اظهارداشت :ازابتداي مهرماه اتوبوسهاي ديزلي حق تردد درسطح
شهررا نخواهند داشت وبه صورت جدي با آنها برخورد خواهد شد.وي تأکيد کرد:
 ۷۰درصد آلودگي شهرتهران به دليل تردد خودروهاست و ۳۰درصد ديگرآن
نيزديگرمنابع آلودهکننده است.

تجريشي

وزارت نيرو ۳۵۰ميليون مترمکعب
به درياچه اروميه بدهي دارد
مديردفتربرنامهريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه با اشاره به اينکه
درياچه اروميه ۳۵۰ميليون متر مکعب حقابه از وزارت نيرو طلب دارد ،گفت:
اگردرفصل پاييزاين حقابه تامين شود؛ در افزايش ترازدرياچه اروميه موثر خواهد
بود.مسعود تجريشي درگفتوگوبا ايسنا ،اظهارکرد :امسال با وجود بارشهاي
خوب درحوضه آبريز درياچه اروميه ،ميزان روانآبها کم بوده و آب زيادي وارد
درياچه اروميه نشد.وي ادامه داد :امسال تعداد بارشها درحوضه آبريز درياچه
اروميه باال بود اما بارشها عمدتا کمتراز ۱۰ميليمتر و بارش غيرموثربود که
تبديل به روانآب نشد .ازسوي ديگرعمده بارشها درماههاي فروردين وارديبهشت
اتفاق افتاد ،زماني که گياهان رشد کرده بود وبخشي ازبارش ورطوبت حاصل
از آن از طريق اين گياهان جذب شد.مدير دفتر برنامهريزي و تلفيق ستاد
احياي درياچه اروميه با اشاره به اينکه عمده بارشهاي امسال در حوضه آبريز
درياچه اروميه در باالدشت بوده است ،گفت :بررسيهاي علمي نشان ميدهد
که با توجه به تغيير صورت گرفته در رطوبت خاک در باالدست حوضه ،بيشتر
بارشها در بخش باالدست بوده و بارش کمتري نصيب حاشيه درياچه اروميه
که درپايين دست حوضه قراردارد؛ شده است.تجريشي در پاسخ به پرسشي
در مورد ميزان تامين حقابه درياچه اروميه اظهار کرد :حقابه درياچه اروميه
 2/5ميليارد متر مکعب است اما هنوز  ۳۵۰ميليون متر مکعب ازوزارت نيرو
براي درياچه اروميه طلب داريم.

بايد اصول گفتوگورا ياد بگيريم

رشد فريب وخشونت در سايه
عدم گفتوگو درخانوادهها
يک استاد دانشگاه گفت :اگرزمينه گفتوگودرخانواده ازبين برود ،فريب
وخشونت جايگزين آن ميشود.به گزارش فارس ،نشست خانواده ،توان
گفتوگو وموانع بازدارنده آن در انديشکده علوم انساني همزمان با روزجهاني
خانواده برگزارشد.اميد علي احمدي استاد جامعهشناس درخصوص
گفتوگودرخانواده گفت :اساس گفتوگوبراين مبنا گذاشته ميشود که
طرفين ميخواهند به يک مفاهمه مشترک برسند ،بنابراين هنگامي که
ازگفتوگودرخانواده صحبت ميکنيم بايد به اين نکته توجه داشته باشيم
که وارد شدن به اختالفات ما را از گفتوگوبازميدارد.احمدي خاطرنشان
کرد :فرهنگ مناسب گفتوگو درجامعه ما وجود ندارد وبراساس مباني
فرهنگي ما به دنبال مدارا يا مروت هستيم و جامعهاي که به دنبال مدارا
و مروت باشد گفتوگو را برنميتابد.درادامه پروفسورباقرساروخاني ،استاد
جامعهشناسي با اشاره به اينکه محروميت انسان از ارتباط با ديگران باعث
ميشود او ازذات خودش دورشود ،اظهارداشت :جامعهدرماني امروزه يکي از
روشهاي رواندرماني محسوب ميشود؛ چراکه انسان درتنهايي ودرمواجهه
با مشکالت از آنها يک غول بزرگ ميسازد وحضوردراجتماع باعث ميشود
مشکالت براي او قابل تحملترشود.پروين داعيپور،استاد دانشگاه درعرصه
تسهيل گفتوگوبا بيان اينکه واژه گفتوگوترجمه مناسبي براي کلمه
ديالوگ التين نيست ،اضافه کرد :اگر زمينه گفتوگودرجامعه وخانواده
ازبين برود ،فريب و خشونت جايگزين آن ميشود.داعيپورتصريح کرد:
محدوديتسازي درکانون خانواده وبيان مسائل درقالبي دور ازواقعيت
باعث رشد فريب وخشونت ميشود.وي گفتوگورا نيازمند چند پيشفرض
دانست و گفت :وقتي ميخواهيم وارد يک گفتوگوي سالم بشويم بايد
بدانيم همه حقيقت دراختيارما نيست ونبايد نسبت به طرف مقابل نبايد
خود را برترببينيم.اين استاد دانشگاه اظهار داشت :مهارتهايي مثل گوش
دادن بالنده و فعال ،مقاومت در مقابل عادتهاي ذهني و سنتها ،راه
گفتوگو را تسهيل ميکند.

آماده باش پليس براي محرم و اول مهر

»

رئيس انجمن مددکاري اجتماعي ايران عنوان کرد:

بيتدبيري سازمان غذا و دارو ،عامل احتکاراقالم دارويي است

فاضالبهاي سرگردان ،امنيت آب را تهديد ميکنند
معاون بهداشت وزيربهداشت با اشاره به مناسب نبودن سيستم تصفيه فاضالب
درکشور ،گفت :با توجه به خشکسالي فعلي وپايين آمدن سطح آب ،اگرفاضالبها
به رودخانهها ريخته شوند ،غلظت مواد آالينده افزايش مييابد وامنيت آب به شدت
به خطرميافتد.دکترعليرضا رئيسي درگفتوگوبا ايسنا ،درباره تأثيرخشکسالي
برامکان بازگشت برخي بيماريها به کشور ،گفت :خشکسالي امکان شيوع برخي
بيماريها را افزايش ميدهد .بايد توجه داشت که بحث مديريت خشکسالي
دراين زمينه مطرح است والزاما خشکسالي باعث بيماري نميشود؛ بلکه بايد
مديريت آن را بدانيم .درخشکسالي اتفاقاتي ازجمله کمبود وقطعي آب ودرنهايت
به خطرافتادن امنيت وسالمت آن اتفاق ميافتد؛ اين موضوع به عنوان يکي
ازمشکالت اصلي ما دراين زمينه مطرح است.وي ادامه داد :يکي ازمشکالت ما
بحث فاضالبهاست؛ درصد زيادي ازفاضالبهاي کشورسيستم تصفيه مناسبي
ندارند با توجه به خشکسالي فعلي وپايين آمدن سطح آب ،اگربه رودخانهها
ريخته شوند ،غلظت مواد آالينده افزايش پيدا ميکند وامنيت آب به شدت به
خطرميافتد.معاون بهداشت وزير بهداشت با اشاره به کاهش سطح آبهاي
زيرزميني درکشور ،تصريح کرد :با توجه به کاهش سطح اين آبها وهمچنين
فرسودگي شبکه انتقال آب ،سوراخهايي دراين مسيروجود دارد؛ به همين دليل
هنگام قطعي آب با توجه به اينکه با استفاده ازپمپ ،اين آبها بيرون کشيده
ميشود ،آب بيرون رفته ازلولهها با فاضالب آلوده شده وبه داخل سيستم
برميگردد که اين موضوع ميتواند مشکالت زيادي را براي مردم ايجاد کند.
رئيسي با بيان اينکه مراکزبهداشت به صورت مرتب ميزان کلرباقيمانده آب را
رصد ميکنند ،ادامه داد :اين مراکزنتيجه گزارشهاي خود را به آب و فاضالب
اعالم ميکنند ،اما بايد توجه داشت که همه ميکروارگانيسمها و ويروسها با
کلرازبين نميروند.

سرداررحيمي خبرداد:
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سخنگوي کميسيون بهداشت مجلس:

» خبر

بزرگي نيزدستگيرشدند .وي گفت :دادستاني ازنوزدهم تيرماه درسه شعبه ويژه بازپرسي شروع
بهکارکرده و 33کيفرخواست دراين مدت صادرکرده است و کساني که دستگيرشدند نيزارزهاي
زيادي دريافت کرده ودربازارفروخته اند يا کاالهايي با ارزدولتي خريده اند و با قيمت چند برابري
دربازاربه فروش رساندهاند واين مطلب که اين دستگيرشدگان مظنونين سطح پايين هستند
قابل قبول نيست .دادستان تهران افزود :دريک مورد نيزدرحوزه سکه بيش از 120کيلوگرم طال
درمنزل دونفرکشف شده است که نشان مي دهد که پولها به جاي سرمايه گذاري به سکه
وارزتبديل مي شود واين زنگ خطري براي کشوراست.وي افزود :قوه قضائيه مسئول برخورد با
مفسدين است وبستن منافذ فساد به عهده دولت است وبايد جلوي ورود فساد توسط آنها گرفته
شود .جعفري دولت آبادي خاطرنشان کرد :مقرراست بانک مرکزي به استعالم ها زودترپاسخ
دهد وهمچنين درحوزه نظارت برصرافي ها وبانکها نظارت بيشتري بکند.

سخنگوي کميسيون بهداشت ودرمان مجلس گفت:
سازمان غذا وداروبه طورمستمردرحال رصد کردن
داروهاست وانتظارداريم موضوع احتکارداروتکرارنشود
واگراحتکارداروصورت گرفت اولين سازماني که بايد ازاين
موضوع مطلع شود سازمان غذا ودارواست.حيدرعلي
عابدي درگفتوگوبا فارس ،درباره اخبارمطرح شده
در رسانهها با عناوين احتکارداروگفت :خوشبختانه
سازمان غذا ودارودرحال حاضرنظارت کافي برواردات
داروها دارد وبراي اين سازمان مشخص است که

داروي وارداتي درچه مرحلهاي ازچرخه واردات
وتوزيع قراردارد.وي افزود :داروهاي وارد شده
به کشورقابل رديابي وکنترل هستند وعموماً
انبارکردن يا احتکارداروها پس ازچرخه توزيع
صورت ميگيرد.عابدي با بيان اينکه نمايندگان
سازمان غذا ودارودردانشگاه علوم پزشکي استانها
مسئول بررسي نحوه توزيع داروها دراين مناطق
هستند ،توضيح داد :اين نمايندگان بايد ميزان داروي
توزيع شده ومصرف شده درطول ماه را بررسي کنند
تا اگردرمکاني احتکاردارو وجود داشته باشد آن را
گزارشدهندامامتأسفانهبهدليلسوءمديريتهاييکه
درمواقعي توسط سازمان غذا ودارو رخ ميدهد شاهد
احتکارداروها هستيم.وي افزود :سازمان غذا وداروبه
طورمستمردرحال رصد کردن داروهاست وانتظارداريم
موضوع احتکارداروتکرارنشود واگراحتکارداروصورت
گرفت اولين سازماني که بايد ازاين موضوع مطلع
شود سازمان غذا ودارواست.

رتبه ۱۰۹ايران درحوزه نشاط و شادي اجتماعي
رئيس انجمن مددکاري اجتماعي ايران با اعالم
رتبه ۱۰۹ايران درحوزه نشاط و شادي اجتماعي،
گفت :براساس آمارسازمان پزشکي قانوني درسال۹۶
پنج درصد فوتهاي مربوط به خودکشي درايران
افزايش يافته است.به گزارش ايسنا ،سيدحسن
موسوي چلک درهمايش ملي پيشگيري ازخودکشي
با بيان اينکه براساس آماراعالم شده ازسوي رئيس
قوه قضائيه ۱۶ميليون و ۳۰۰هزارپرونده قضائي
درکشورثبت شده است که الزاما همه آنها مجرم
نيستند ،افزود :اين درحالي است که درکشوري
مانند هندوستان با بيش ازيک ميليارد نفرجمعيت
تنها يک ميليون و ۲۰۰هزارپرونده قضائي وجود
دارد که اين مسئله نشان ميدهد درحوزه قضائي،
سياستگذاري مناسبي نداشتهايم.وي با بيان اينکه
نه خودکشي ونه هيچ آسيب اجتماعي ديگري يک
جزيره مستقل نيست ،اظهارکرد :با جزيره کردن
آسيبها نميتوانيم تأثيرگذاري خوبي درآنها داشته

باشيم .براساس آماروزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي بين ۲۳تا ۲۵درصد مردم حداقل يک اختالل
رواني دارند که نيازمند مداخله است .همچنين
 6ميليون نفردرکشورافسردگي دارند.موسوي چلک
ازرتبه ۱۰۹ايران درحوزه نشاط وشادي اجتماعي
درميان ۱۵۷کشورجهان خبرداد وگفت :پروندههاي
مربوط به خشونت جزءپروندههاي با فراواني بسيارباال
ومراجع قضائي هستند .همچنين ميانگين زمان
گفتوگودرخانوادهها تنها ۱۵دقيقه است.

محسني اژه اي:

شواهدي از تصميم سازي سرويسهاي بيگانه براي مديران داريم

معاون اول قوه قضائي با بيان اينکه شواهدي ازتصميم سازي
سرويسهاي اطالعاتي بيگانه براي مديران داريم ،گفت :تنها
داليل بروزمشکالت تحريم هاي دشمن نيست وسوء مديريت وبي
انگيزگي برخي مديران نيزسبب مشکالت اقتصادي شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت االسالم غالمحسين
محسني اژه اي دربرنامه زنده نگاه يک دررابطه با داليل بروزمشکالت
اقتصادي اين روزهاي کشوراظهارکرد:همانگونه که بارها گفته شده
امروزمشکالت اقتصادي درکشوروجود دارد اما بيش ازآنچه که
مشکالت وجود داشته باشد احساس وجود مشکالت را القا مي کنند.
وي افزود:يکي ازداليل مشکالت فشارها دشمن ،تحريم وفشاررواني
آنهاست اما همه مشکالت ناشي ازتالش هاي دشمنان نيست
بلکه دليل مشکالت مي تواند سوء مديريت ها ،بي انگيزگي ها،
فساد واحتکاراست که سبب مشکالت شده وهرکدام راه حل
هاي خودش را مي طلبد.معاون اول قوه قضائيه بيان کرد:مسلما
سوء تدبيرها وفساد ها وبي تدبيرها وبدون تفکرکارکردن دربروز
مشکالت اقتصادي بي تاثيرنيست.محسني اژه اي گفت :درمقاطع
مختلف ميگفتند نقش تحريم ها دربروز مشکالت 20درصد وبقيه
مسائل داخلي 80درصد دربروزمشکالت تاثيردارد که بنده اين را
نمي پذيرم.وي گفت:دشمن رسما دشمني را با کشورما شروع کرده
است وما دردوران جنگ هستيم ونمي توانيم تنبلي کنم واگرزماني
 8ساعت کارميکرديم امروزنبايد کمتر12ساعت کارکنيم وهمه
بايد احساس کنيم که در دوران جنگ هستيم ونبايد يک لحظه
غفلت کنيم اما متاسفانه ميبينم برخي مديران غافل هستند.وي
افزود :درچهارسال اخيربيش از ۵۵۰نفرکه احکام سنگين اعم ازاعدام
و ...گرفتند ۶.نفربه دليل فساد مالي ،مفسد في االرض شناخته

شده اند وعالوه براين احکام بسيارسنگيني ازجمله حبس هاي
طويل المدتي هم برايشان صادرشده است.سخنگوي قوه قضائيه
درپاسخ به اين سوال که برخي مردم معتقدند که اين اتفاقات
فسادگونه به نظرمتبادرميکند که مافيايي درکاراست گفت :ازمافيا
چه تعريفي داريم؟ اگرمافيا منظورجرائم سازمان يافته وشبکهاي
است بله وجود دارد ،اگرمنظوراين است درسازمانهاي دولتي
ريشه دارند ،بله وجود دارد ودستگيري هم ازسازمانهاي دولتي
وجود داشته است.وي گفت :عده اي بانک مرکزي و وزارت صمت
را که در وقوع فساد نقش داشتند دستگيرکرديم وتحقيقات ازاين
افراد براي به نتيجه رسيدن پرونده آنها ادامه دارد.محسني اژهاي
درپاسخ به سوالي مبني براينکه آيا ممکن است بخش اصلي فساد
درشبکههاي دولتي باشند ،گفت :اگرفساد با تقسي م کاروبرنامه
باشد سازمان يافته است اما بدانيد خط قرمزبراي عدم تعقيب
وجود ندارد .اگرسراغ کسي برويم بايد داليل توجه جرم وجود
داشته باشد .ترديد نکنيد دست بيگانه دربرخي گرانيها ومشکالت
اقتصادي وجود دارد يعني حتما درتشديد وايجاد مشکالت دست
بيگانه وجود دارد اما اين که اثبات رابطه بين عوامل داخلي وبيگانه
شود ،سخت است .گاه يک نفراجيرميشود وبرخي تصميمسازي
براي مديران ميکنند اما تا االن در خصوص تصميمسازي قرائن
وشواهد داريم اما سوءنيت فرد مشخص نيست.سخنگوي قوه
ن امسال نامهاي
قضائيه ادامه داد :وزارت اطالعات در ۳۰فروردي 
خطاب به واعظي مسئول دفتررئيس جمهوروجهانگيري و رونوشت
به وزير اقتصاد وبانک مرکزي نوشت ودرآن پيرامون نحوه توزيع
سکه تذکروهشدارداد ودرباره نکات منفي مداخله ارزي گذشته
هم مطالبي بيان کرده بود وخواسته بود دررابطه با اين سياست

تجديد نظرشود .آن چه براي ما مشخص شده است اين است که
شواهد وقرائني مبني برنقش آفريني دررابطه با تصميمسازي غلط
وجود دارد.وي تاکيد کرد :اگرشبکههاي دستگيرشده فعلي متالشي
نميشدند قطعا شرايط بدتربود .ما چند مفسد را گرفته ايم ولي
همه مفسدان را که نگرفته ايم حتما افراد ديگري هم وجود دارند
که مفسد هستند حتما هم افراد وسرويس هاي بيگانه ديگري
هم درکارهستند ما که هنوزتمام سرويس ها را دستگيرنکرديم
وهنورجريان سازي هاي آمريکا ادامه دارد.محسني اژه اي گفت:
شواهدي وجود دارد که افرادي تصميم سازي غلط مي کنند که
دراين رابطه منظرتکميل شدن تحقيقات هستيم.معاون اول قوه
قضائيه درپاسخ به اين سوال که آيا برخورد با پرونده 50ميليوني
توماني يعني برخورد با دانه درشت ها را مي دهد؟ وآيا اين فرد
ازکسي دستورمي گيرد؟ ودانه درشت ها چه افرادي هستند؟
بيان کرد :خيلي ازمردم ومسئوالن اعتراض مي کنند که چرا با
دانه درشت ها برخورد نمي شود؟ .محسني اژه اي ادمه داد :ابتدا
بايد تعبيرخود را ازدانه درشت ها مشخص کنيم ،آيا دانه درشت
کسي است که ميزان اختالسش زياد است يا منصب بااليي دارد
اما تخلفش کم است؟ يا به فالن آقازاده ميگوييم دانه درشت؟
مصداق واضح آن کسي است که منصب بااليي دارد.وي گفت:
يک مامور گمرک زماني 10ميليون رشوه مي گيرد اما به حجم
بااليي ازاجازه ورود به کشوررا مي دهد.آيا ما مي توانيم با اين
کارمند به بهانه اينکه دون پايه است کاري نداشته باشيم.معاون
اول قوه قضائيه افزود :ما از همين دون پايه ها به دانه درشت ها
مي رسيم .من به ضعف اطالعرساني در قوه قضائيه اذعان ميکنم
اما ما محدوديتهاي قانوني داريم.

سوء مديريت ورسوايي توزيع واکس نهاي بي اثردرداروخانهها

ضررخريداران واکسنهاي تاريخ گذشته را چهکسي ميدهد؟

طي روزهاي گذشته تعدادي ازخانوادهها اقدام به
خريد واکسن آنفلوآنزايي کردند که تاريخ انقضاي
آنها به اتمام رسيده بود .حال اين سوال به وجود
آمده است که چه کسي پاسخگوي هزينههايي
است که صرف خريد يک واکسن بياثر شده
است؟ به گزارش فارس؛ طي روزهاي اخيراخباري
مبني برفروش واکسنهاي تاريخ مصرف گذشته
در برخي ازداروخانهها درشبکههاي اجتماعي
منتشرشد؛ واکسنهايي که تاريخ انقضاي آنها
سال گذشته به پايان رسيده وبرخي ازداروخانهها
با حرکتي سودجويانه اقدام به فروش واکسنهاي
آنفلوآنزا کردند.تنها پس از گذشت چند روزاز

دست به دست شدن اين اخبارضد ونقيض رئيس
اداره بيولوژيک سازمان غذا وداروبا بيان اينکه
متاسفانه گزارشهايي مبني برعرضه غيرقانوني
واکسن آنفلوآنزاي سال گذشته ازسوي برخي از
داروخانهها دريافت کرديم ،گفت :افرادي که طي
چند روزگذشته واکسن آنفلوآنزا تزريق کردند
بدانند که اين واکسنها براي سال قبل بوده
واثربخشي الزم را ندارند و بايد مجددا واکسن
جديد آنفلوآنزا را تزريق کنند.علي واشقاني
گفت :متاسفانه يکسري گزارشها به ويژه در
استان فارس داشتيم مبني بر اين که برخي
از داروخانهها به صورت غير قانوني واکسن

آگهي مزايده

در پرونده كالسه  940478-950420-940307-960843اجراي احكام
مدني حل اختالف دادگستري جويبار محكومعليه آقاي نصراهلل اتقايي
فرزند حشمتاهلل محكوم به پرداخت مبلغ  317/883/200ريال بابت اصل
خواسته بدون محاسبه خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرسي و حقالوكاله
وكيل در حق آقايان  -1مسعود شريعتنژاد با وكالت ايرج ميرزايي  -2آقاي
نعمتاهلل وليزاده  -3هادي نظري با وكالت خانم معصومه فدايي  -4عسگري
اتقايي با وكالت خدايار اتقايي و همچنين مبلغ  15/800/000هزينه اجرايي
محكوم گرديده است .لذا اين اجرا بنا به درخواست وكيل محكومله اموال
محكومعليه را جهت تامين آن توقيف و از طريق مزايده با حضور نماينده
دادستان و مدير اجراي احكام دادگستري شهرستان جويبار تحت شرايط
زير به فروش ميرساند.
الف :ملك مورد مزايده به شماره  477995سري (د) سال  91شش دانگ
عرصه و اعيان مسكوني وضعيت خاص به شماره پالك ثبتي  222فرعي از
 10اصلي مورد ثبت به شماره  11541در صفحه  161دفتر  81بخش  7حوزه
ثبتي جويبار به مساحت  7/313مترمربع ميباشد به طوري كه تطبيق
حدود اربعه مندرج در سند مالكيت با وضع موجود بايد توسط كارشناس
ثبتي صورت پذيرد.
ب -با توجه به مراتب فوق و بررسيهاي به عمل آمده و موقعيت مكاني
ملك مورد مزايده به مبلغ  1400/000/000ريال برآورد گرديده است .ضمنا
در زمان بازديد اعياني مسكوني همكف به زيربناي حدود  100مترمربع
داراي (نشيمن  -دو اتاق خواب  -سرويس بهداشتي) و انشعابات آب -
برق  -گاز ميباشد.
ج -مزايده از مبلغ ارزيابي شده شروع و كساني كه باالترين قيمت را
پيشنهاد نمايد برنده مزايده محسوب ميشوند .موعد و زمان مزايده روز
شنبه  97/6/31ساعت  9صبح در دفتر اجراي احكام مدني حل اختالف
دادگستري جويبار ميباشد.
زمان بازديد از مال مورد مزايده در يكي از روزهاي اداري پس از انتشار
آگهي ميباشد آدرس ملك مورد مزايده جويبار خيابان جمعه بازار كوچه
شهيد رحماني كد پستي  4741617659ميباشد.
تاريخ انتشار97/6/19 :
اجراي احكام مدني حل اختالف جويبار
خ ش97/6/19 :

آنفلوآنزاي سال قبل را عرضه کردند که اين
داروخانهها شناسايي و برخوردهاي قانوني الزم
با آنها انجام شده است.پس از تاييد اين خبر
توسط رئيس اداره بيولوژيک سازمان غذا و دارو
کيانوش جهانپور سخنگوي اين سازمان از توزيع
واکسن آنفلوآنزا خبر داد و اظهار داشت :واکسن
جديد آنفلوآنزا براي مصرف امسال ،هفته آينده
در کشور توزيع خواهد شد و مردم براي تزريق
واکسن عجله نکنند.با توجه به نزديک شدن
فصل پاييز و گرايش مردم جامعه براي تزريق
واکسن آنفلوآنزا مشخص نيست که چه تعداد
از افراد جامعه اقدام به استفاده از واکسنهايي

خبر »

کردهاند که از اثرپذيري کافي برخوردار نبوده
و اين بيتدبيري سازمان غذا ودارو درباره
اطالع رساني اين واکسنها چه مقدارهزينه
به خانوادهها تحميل کرده است؟ با توجه به
اينکه هر واکسن آنفلوآنزا حدود  20تا 30هزار
تومان در سطح بازاربه فروش ميرسد چه کسي
پاسخگوي هزينه برباد رفته از جيب خانوارها
براي تزريق يک واکسن بي اثرخواهد بود؟ وآيا
اين افراد بايد براي تزريق دوباره اين واکسن
هزينه بپردازند؟ يا وزارت بهداشت مسئوليت اين
موضوع را برعهده ميگيرد و اين افراد ميتوانند
واکسن اصلي را با رايگان تزريق کنند؟

با عنايت به پرونده به شماره بايگاني  960501مطروحه در اين شعبه
درخصوص اقامه دعوي احمد محمدي به طرفيت خوانده فرنوش تركي
به خواسته مطالبه ،به تاريخ رسيدگي مورخ  1397/07/28ساعت 16:30
نظر به اينكه خوانده فوق مجه ولالمكان ميباشند ترتيبي اتخاذ نماييد تا
ابالغ وقت دادرسي به خوانده محترم دعوي در وقت مقرر جهت رسيدگي
حاضر شوند.
تاريخ انتشار97/6/20 :
د ش97/6/20 :
مالف15501 :
حوزه شماره 20شوراي حل اختالف شهرستان زنجان

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  139760325007000576هيئت موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك ازنا تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم
زينب اسدالهي فرزند حسن به شماره شناسنامه  5044صادره از ازنا در
ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت  200مترمربع از پالك  30اصلي
واقع در ازنا  -كوي شاهد  -دانش  6خريداري از مالك رسمي آقاي محمود
رضائي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله 15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ
رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضائي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/7/4 :
د ش97/6/19 :
فرشاد گورانينيا  -رئيس ثبت اسناد و امالك
مالف16109 :

فرمانده انتظامي تهران بزرگ ازآماده باش پليس براي تامين امنيت ترافيکي
وانتظامي مراسمهاي ايام محرم ونيزبازگشايي مدارس خبرداد.به گزارش
ايسنا ،سردارحسين رحيمي در حاشيه جلسه کميسيون تحول کالنتريها
اظهارکرد :در ايام محرم هماهنگيهاي الزم براي تامين امنيت شهروندان
وعزاداران حسيني درتکايا ،هيئتها ،مساجد و ...پيش بيني شده و پليس
دراين زمينه ازآمادگي کامل برخورداراست.وي اضافه کرد :همچنين به
کالنتريها نيزماموريت داده شده تا با شناسايي هيئتها وتکاياي مذهبي
موارد الزم را به مسئوالن آن آموزش داده وخوشبختانه هماهنگي خوبي
دراين زمينه وجود دارد.به گفته رحيمي ،درحوزه ترافيکي هماهنگيها
واقدامات الزم انجام شده وموارد مربوطه به مسئوالن هيئتها ،تکايا
ومساجد گفته شده است.وي به بازگشايي مدارس نيزاشاره کرد وگفت :با
توجه به نزديک شدن به اول مهرماه دراين زمينه نيزتمهيداتي اتخاذ شده
ازجمله اينکه در روزهاي منتهي به بازگشايي مدارس با توجه به افزايش
خريدها ،مأموران پليس درحوزه انتظامي وترافيکي دراطراف مراکزخريد
حضورداشته ونسبت به گشت زني دراين مراسم وروان سازي ترافيک اقدام
خواهند کرد.رحيمي همچنين ازشناسايي مدارس آسيب پذيرشهرتهران
ازنظرپليس خبرداد وگفت :درسال گذشته مدارسي که نيازبيشتري به
خدمات پليس داشتهاند شناسايي شدهاند و با مديران ومسئوالن آنها
وهمچنين روساي آموزش وپرورش مناطق هماهنگيهايي دراين خصوص
آغاز شده تا دراين خصوص مشکلي نداشته باشند.

عضوشوراي شهرتهران:

ساالنه ۴۵۰۰تهراني براثرآلودگي هوا
فوت ميکنند

عضوشوراي شهرتهران گفت :گزارش هايي وجود دارد که 4هزارو500
شهروند تهراني به دليل آلودگي هوا درسال فوت مي کنند.به گزارش فارس،
شهربانواماني درجلسه شوراي شهرتهران گفت:درگزارشي که پورسيد آقايي
ارائه کردند 55درصد خودروهاي توليدي وخودروهايي که کمترازچهارسال
عمردارند نتوانسته اند معاينه فني دريافت کنند ،از رئيس شورا تقاضا دارم
از وزير صنعت ،معدن وتجارت دعوت کنند که دراين باره توضيح داده وبه
مطالبات پاسخ دهند وواقعا استاندارد سازي کنند.وي ادامه داد :مورد ديگر
در ارتباط با موتورسيکلت ها است .عمال سه ميليون موتور در شهر تهران
تردد ميکنند و يکي از منشا هاي مهم آلودگي هوا هستند.

رئيس جامعه متخصصين داخلي ايران:

مشکل کمبود اقالم دارويي طي
روزهاي آينده برطرف خواهد شد

رئيس جامعه متخصصين داخلي ايران گفت :طي چند روزاخيرمشکالتي
در زمينه تهيه داروهاي بيماران خاص مانند بيماران نارسايي کليه وقلبي
داشتهايم که اميدواريم با تدابير صورت گرفته اين مشکالت برطرف شود.ايرج
خسرونيا درگفتوگوبا فارس ،اظهارداشت :خوشبختانه درحال حاضردرزمينه
داروهايي که به صورت عادي توسط بيماران مصرف ميشود کمبودي
وجود نداشته اما درتأمين برخي ازاقالم دارويي که براي بيماران خاص به
کارميرود ممکن است با کمبودهايي مواجه باشيم.وي افزود :شرکتهاي
واردکننده اين داروها تالش ميکنند تا با نگه داشتن اين داروها درانبارها
آنها را گرانتربفروشند.خسرونيا خاطرنشان کرد :طي چند روزاخيرمشکالتي
درزمينه تهيه داروهاي بيماران خاص مانند بيماران نارسايي کليه وقلبي
داشتهايم که اميدواريم با تدابيرصورت گرفته اين مشکالت برطرف شود.
رئيس جامعه متخصصين داخلي ايران خاطرنشان کرد :متأسفانه برخي
ازاين اقالم دارويي درگمرک وجود دارد اما آزاد شدن آنها با مشکالتي
مواجه است.وي گفت :با توجه به ارزاختصاص يافته براي داروها مشکل
کمبود اقالم دارويي تا روزهاي آينده برطرف خواهد شد اما بايد اين نکته را
مدنظرداشته باشيم که کمبود برخي ازاقالم دارويي مختص کشورما نيست
ودرسايرکشورها نيزدرمواقعي اين مشکالت به وجود ميآيد.

هاشمي خبرداد:

نامه اعضاي شوراي شهر تهران
به رئيس جمهور
رئيس شوراي شهرتهران گفت :اعضاي شوراي شهر تهران درراستاي
نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي نامهاي به رئيس جمهورنوشتند.
به گزارش فارس ،محسن هاشمي درپاسخ به پرسشي مبني بر نامه
اعضاي شوراي شهرتهران به رئيس جمهوراظهارداشت :درخصوص
کاميونها واتوبوسهاي بينشهري دولت اقداماتي انجام داده است
ومنابعي اختصاص يافته که اعضاي شوراي شهرنيزاحساس کردهاند
اين اقدام به صورت جدي هنوزانجام نشده ونامهاي به رئيس جمهور
نوشتند و درخواست کردند نسبت به نوسازي اتوبوسها اقدام شود.
هاشمي بيان داشت :بنده نيزيارانه بليت مترو واتوبوس را نيزبه
اين نامه اضافه کردم چرا که امسال تا شهريورماه هنوزيارانه بليت
اتوبوس ومتروبه شهرداري تهران پرداخت نشده است.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي تشريح کرد

کمک بيش از  92ميليارد ريالي
آستان قدس رضوي
به زلزلهزدگان کرمانشاه

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي از کمک بيش از  92ميليارد
ريالي اين آستان به زلزله زدگان استان کرمانشاه خبر داد .مصطفي خاکسار
قهرودي ،معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي ،با بيان اينکه از ابتداي
سال  96تاکنون معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوي بيش از
 92ميليارد ريال امداد نقدي و غيرنقدي به زلزله زدگان استان کرمانشاه
داشته است ،تصريح کرد :كمك نقدي اين معاونت به دفتر نمايندگي
آستان قدس رضوي در استان كرمانشاه مبلغ يک ميليارد و  16ميليون
ريال براي كمك رساني به زلزله زدگان اين استان بوده است.وي با اشاره
به اينکه معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوي اقدام به خريد و
ارسال يک هزار چادر مسافرتي براي زلزله زدگان استان کرمانشاه به مبلغ
يک ميليارد و  400ميليون ريال کرده است ،تصريح کرد :همچنين با اعالم
رسمي به همه دفاتر نمايندگي آستان قدس رضوي در سراسر کشور براي
كمك به زلزله زدگان و دريافت گزارش از دفاتر نمايندگي و جمع بندي
آن ،بالغ بر يک ميليارد و  843ميليون ريال کمک نقدي و قريب به 80
ميليارد ريال كمك غيرنقدي جمع آوري و به مناطق زلزله زده استان
کرمانشاه ارسال شد .وي تصريح کرد 7 :هزار بسته گوشت يک و نيم
کيلويي نذورات در آستانه عيد نوروز  97توسط معاونت امداد مستضعفان
آستان قدس رضوي به ارزش ريالي بيش از  4ميليارد ريال ميان زلزله
زدگان کرمانشاه توزيع شده است .خاکسار اظهار کرد :همچنين با دستور
توليت آستان قدس رضوي مبلغ  4ميليارد ريال توسط اين معاونت براي
تجهيز واحدهاي مسكوني زلزله زدگان معلول ،بيسرپرست و محروم
استان کرمانشاه اختصاص يافت .وي عنوان کرد :عالوه بر اين با دستور
توليت آستان قدس رضوي و هماهنگي با شركت ساختماني بتن ماشين
قدس رضوي ،بتن مورد نياز  2هزار واحد مسكوني در مناطق زلزله زده
کرمانشاه توسط اين شركت با حداقل هزينه دريافتي تأمين شد .معاون
امداد مستضعفان آستان قدس رضوي با بيان اينکه براي بررسي شيوه
امدادرساني و قرار گرفتن در جريان مسائل و مشکالت مردم در همان
روزهاي ابتدايي پس از زلزله در منطقه حضور داشتيم ،گفت :با توجه به
حساسيتهاي اجتماعي ،شرايط منطقه و لزوم برنامهريزي دقيق در تمام
مراحل امدادرساني ،بناي ما بر هماهنگي با دفتر امام جمعه سرپل ذهاب،
كميته امداد امام خميني(ره) و سپاه پاسداران سرپل ذهاب بوده است.

