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رئيس کميسيون شهرسازي ومعماري شوراي اسالمي شهرتهران ،نبود مجري ذيصالح را
حلق ه مفقوده ساخت وسازساختمانهاي تهران خواند وافزود :اصول تعيين شده براي نماي
ساختمانها درمناطق 22گانه براي ساختمانهاي بزرگ مقياس اجرايي نميشود وبه طبع آن
ساالري:
شاهد ساخت ساختمانهايي با نماي تمام شيشه ظرف دوسال ونيم گذشته درتهران بوده ايم.
نبود مجري ذيصالح محمد ساالري درگفتگوبا ايسنا ،درتشريح شيوه نظارت برايمني نما درساختمانهاي شهرتهران،
گفت :حدود دوسال ونيم پيش درشوراي شهرتهران مصوب شد که به منظورساماندهي سيما
حلق ه مفقوده ايمني
ومنظرشهري که يکي ازراهبردهاي 17گانه طرح جامع شهر تهران قلمداد ميشود شهرداري
ساختمانها درپايتخت تهران شورايي با عنوان شوراي ارتقاي کيفي تشکيل دهد .اين شورا با رياست شهردارتهران
و با حضورمعاونتهاي مرتبط ،روساي کميسيونهاي مرتبط در شورا و جمعي از مسئولين
است
حوزه ملي تشکيل ميشود.وي افزود :ازدوسال ونيم گذشته تا به امروز پروانههايي که براي

اجتماعي
پزشکي قانوني اعالم کرد:

وزير بهداشت ضمن ابراز نگراني از روند افزايشي آمار ابتال به (اچ آي وي) ايدز در
کشور گفت :اين آمار در حالي رو به افزايش است که تالشهاي زيادي در اين حوزه
انجام شده و اگر انجام نميشد ،معلوم نبود چه شرايطي داشتيم.به گزارش ايسنا،
دکترسيدحسن هاشمي درهمايش روزجهاني ايدز ،اظهار کرد :با وجود تالشهايي
که درزمينه کنترل ايدزدرکشور انجام شده است ،اما اين بيماري هنوزمشکلي
بسيارجدي به شمارميرود .درحال حاضر بيش از 10هزارنفردرکشوردرحال درمان
هستند .درقالب طرح تحول نظام سالمت نيز بيش از 10ميليون حاشيهنشين تحت
پوشش خدمات سالمت قرار داده شدهاند .همچنين شناسايي بيماران بيشتر شد و
به اين ترتيب افراد بيشتري براي آزمايش ايدز مراجعه کردهاند.وي ادامه داد :دراين
طرح بيشتر سراغ کانونهاي آسيب رفتيم وبه همين دليل در مراکزي که احتمال
ميداديم شيوع بيماري در آنها بيشتر است ،حضورنيروهايمان جديتراست .درهمين
راستا حدود 316هزار زن باردارمورد مشاوره قرارگرفتند249 ،هزارنفرازآنها آزمايش
شدند 74 ،زن باردارمبتال به (اچ آي وي) شناسايي شدند وتحت درمان قرارگرفتند
و 97درصد نوزادان آنها نيزسالم به دنيا آمدند.وزيربهداشت همچنين تصريح کرد:
اين حرفها هرسال تکرارميشود ورنجدهنده است .آمارايدزدرکشور رو به افزايش
است .به شخصه اولين باري که درباره اين بيماري شنيدم اززبان آقاي هاشمي
رفسنجاني بود که ميگفتند ايران به دليل باورها واعتقادات مذهبي که جزءامتيازات
آن محسوب ميشود ،با اين مشکل روبهرو نميشود و کشورهاي غربي گرفتارآن
ميشوند که ناشي از بياخالقي وبي ديني است.

توقيف کاميون 10تني حامل
مواد محترقه

»

اسالميان عنوان کرد:

مرگ روزانه 47ايراني درتصادفات کشور

آغازثبتنام براي کسرخدمتهاي
جديد سربازي

ابرازنگراني وزير بهداشت از روند افزايشي
ابتال به ايدز در کشور

رئيس پليس اطالعات وامنيت ته ران بزرگ خبرداد:
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ثبتنام براي بهرهمندي ازکسرخدمتهاي مربوط به رزمندگي ،ايثارگري
وآزادگي ازروزگذشته در دفاتر پليس 10+آغازشد.به گزارش ايسنا ،براساس
زمانبندي اعالم شده ازسوي سازمان وظيفه عمومي ناجا ،از ديروزتمامي افراد
متقاضي بهره مندي ازکسرخدمتهاي مربوط به دوران رزمندگي ،ايثارگري
وآزادگي بايد با مراجعه به دفاترپليس  10 +وپرداخت  6000تومان درخواست
خود را ثبت کنند.مهلت در نظرگرفته شده براي ثبتنام متقاضيان در حال
حاضر يک ماه است ودر 10روزاول جانبازان وايثارگران بايد به دفاترپليس
 10 +مراجعه کرده و پس ازآن نيزرزمندگان ميتوانند به اين دفاترمراجعه
و ثبت نام کنند.هفته گذشته سردارابراهيم کريمي ،جانشين رئيس سازمان
وظيفه عمومي ناجا درگفتگويي با بيان اينکه اين قانون و نحوه اجراي آن
در ستادکل نيروهاي مسلح مورد بررسي قرارگرفت ،تصريح کرد :در نهايت
مقرر شد تا ساالنه 20هزارنفرامکان بهره مندي ازاين قانون را داشته باشند.
درواقع افرادي که بيشترين اولويت وامتيازرا درهرسال دريافت کنند تا20
هزارنفراول ميتوانند از اين شرايط بهره مند شوند ،اما الزم است تمامي افراد
واجد شرايط و حتي افرادي که ممکن است درسالهاي آتي به سن مشموليت
برسند هم دراين بازه زماني نسبت به ثبتنام اقدام کنند.

ساخت وسازدرسطح شهرتهران صادرميشوند افراد را مکلف ميکنند درفرآيند صدورپروانه
نقشههاي نماي ساختمان خود را مبتني براصول اوليه تهيه کنند و به عنوان يک زيردستي
به کميتههاي نما درمناطق ارائه دهند .دراين کميتهها تصميم گيري براي نماي ساختمانها
مبتني بررعايت احکام سه گانه توصيهاي ،ايجابي وسلبي به همراه بايدها ونبايدها لحاظ
ميشود تا نما مبتني براصول شهرسازي ومعماري ايراني واسالمي به تأييد برسد.وي افزود:
متاسفانه دراين کميته براي تصويب نماي ساختمانهاي بزرگ مقياس خوب عمل نميشود
وشاهديم ظرف دوسال ونيم گذشته بعضا ساختمانهايي ساخته شدهاند که همانند گذشته
نماي آنها تمام شيشهاي يا تمام کامپوزيت و ...هستند که سنخيتي با اصول ومباني معماري
وشهرسازي ايراني اسالمي ندارند .بي ترديد احداث چنين ساختمانهايي شهر تهران را با
مشکالت بسياري مواجه خواهد کرد.
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پزشكي قانوني اعالم کرد که درهفت ماهه امسال10
هزارو 155نفردرتصادفات رانندگي جان باختهاند،
به عبارتي روزانه بهطورمتوسط  47نفرقرباني
تصادفات شدهاند.به گزارش ايسنا ،درهفت ماهه
امسال10هزارو 155نفردرتصادفات رانندگي جان
خود را ازدست دادهاند ،آماري که گرچه تعداد آن
قابل توجه است اما درمقايسه با مدت مشابه سال
قبل که آمارتلفات حوادث رانندگي 10هزارو263

بدهي هفت هزارميليارد توماني دولت به بازنشستگان کشوري

نفر بودند ،کاهش  1/1درصدي را نشان ميدهد.
ازکل تلفات حوادث رانندگي درهفت ماهه امسال
 7944نفررا مردان ودوهزارو 211نفر را زنان شامل
ميشوند .همچنين دراين مدت استانهاي فارس
با  ،933تهران با ،756خراسان رضوي با 732مورد
بيشترين جانباختگان حوادث رانندگي را به خود
اختصاص دادند ودرانتهاي اين فهرست نيزاستانهاي
ايالم با  ،76اردبيل با 110وکهگيلويه وبويراحمد با
 113فوتيکمترينآمارراداراهستند.درهفتماههامسال
 210هزارو 657نفرنيزدرحوادث رانندگي مصدوم
شد ه وبه مراکز پزشکي قانوني مراجعه کردهاند
که شمارآنان درمقايسه با مدت مشابه سال قبل
افزايشي نيم درصدي داشته است .همچنين ازاين
تعداد150هزارو  852نفررا مردان و 59هزارو 805نفررا
زنان شامل ميشوند .همچنين درمهرماه امسال بيش از
 1400نفردرتصادفات جان خود را ازدست دادند.

مديرعامل سابق صندوق بازنشستگي کشوري گفت:
طلب ما از دولت  ۷هزار ميليارد تومان است که دولت
هر سال بخشي از آن را پرداخت مي کند.محمود
اسالميان درگفتگوبا مهر با اشاره به اينکه درحال
حاضر يک ميليون و ۳۰۰هزاربازنشسته ويک ميليون
و ۱۰۰هزار بيمه شده تحت پوشش صندوق هستند،
افزود :درسالهاي اخيراقدامات خوبي درجهت رفاه
حال بازنشستگان صندوق بازنشستگي انجام شده
به طوري که توانستيم حقوق اين افراد را به صورت
پلکاني افزايش دهيم تا کاهش قدرت خريدي که
براي بازنشستگان ايجاد شده بود تا حدودي جبران
شود.وي گفت :افزايش خانه هاي اميد دراستانها
وشهرهاي مختلف کشوربراي ارائه خدمات فرهنگي
واجتماعي به بازنشستگان وهمچنين افزايش مبلغ و
اعتباروام قرض الحسنه و ...ازجمله اقداماتي بوده که
انجام شده است.اسالميان ازارائه وام ۴ميليون توماني

به بازنشستگان تحت پوشش خبرداد وتاکيد کرد :اين
وام به ۳۰۰هزار نفر پرداخت مي شود و يک هزار و
 ۲۰۰ميليارد تومان بدين منظور اختصاص داده شده
است.اسالميان در مورد بدهي دولت به اين صندوق
نيز گفت :طلب صندوق بازنشستگي از دولت همانند
طلب سازمان تامين اجتماعي زياد نيست و در مجموع
حدود  ۷هزار ميليارد تومان مي شود که دولت هر
سال بخشي از آن را پرداخت مي کند.

انتظارات بيشتري ازمجلس ازحيث دقت در مصوبات داريم

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به پنج مصوبه مجلس که درمدت
اخيرعدم مغايرت آنها با شرع وقانون اساسي توسط شوراي نگهبان اعالم
شده است ،اظهارکرد :انتظارات بيشتري ازمجلس ازحيث دقت وجامعيت
درمصوبات داريم .به گزارش ميزان ،عباسعلي کدخدايي درنشست خبري
خودبا اصحاب رسانه درپاسخ به سوالي مبني بردرخواست برخي چهرههاي
سياسي براي گفتگو با شوراي نگهبان جهت تفاهم بيشتر اظهار کرد:
شوراي نگهبان از هر گونه گفتگو و صحبت استقبال ميکند و همچنين
پذيراي پيشنهادات سياسيون واصحاب رسانه و مردم نيز در روند کار
ميباشد ،اما نکتهاي که در اين رابطه برخي افراد دررسانهها مطرح کرده
بودند درقالب رايزني سياسي بود که در اين رابطه بايد توجه داشت
شوراي نگهبان يک نهاد سياسي نيست ،اما در قالب حقوقي و قانوني
از پيشنهادات و نشستهاي گفتگو محوراستقبال ميکند .همچنان
که درحال حاضر نيز پژوهشکده شوراي نگهبان فعال است و نظرات
کارشناسان را از بخشهاي مختلف اخذ ميکند.سخنگوي شوراي نگهبان
تأکيد کرد :شوراي نگهبان درحوزه مسائل مرتبط با انتخابات نيزازنقطه
نظرات موجود استفاده ميکند ،اما اين موضوع نبايد حمل بر البي
سياسي شود چرا که دور از شأن شوراي نگهبان است.وي در ادامه در
پاسخ به سوالي مبني برمصوبه مجلس در خصوص نامزدي اقليتهاي
مذهبي درانتخابات ،گفت :کليات اين مصوبه درمجلس تصويب شده

آگهي فقدان سند مالكيت از پالك ثبتي  2395/20694واقع در بخش
 10تهران آقاي سلطانعلي پورمحمد اصالتا با اعالم سرقت با تسليم دو
برگ استشهاديه محلي مصدق كه گواهي امضاي شهود آن طي شماره
 96/8/4-769345دفترخانه  852تهران و گواهي سرقت از كالنتري
پليس آگاهي تهران بزرگ به شماره  91/8/6-6109/020501/1112طي
درخواست وارده شماره  96/8/6-36553با اعالم تقاضاي صدور المثني
سند مالكيت را نموده است كه مراتب در اجراي ماده  120آييننامه ثبت
به شرح ذيل گواهي ميگردد:
سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت  77مترمربع پالك
 20694فرعي از  2395اصلي واقع در بخش  10تهران مورد ثبت 620020
ي پورمحمد ثبت و شماره چاپي
صفحه  36دفتر  3310امالك به نام سلطانعل 
 547367صادر و تسليم گرديده است .لذا مراتب در اجراي تبصره يك
اصالحي ماده  120آييننامه قانون ثبت در يك نوبت در يكي از روزنامههاي
كثيراالنتشار آگهي ميگردد چنانچه كسي ادعاي انجام معامله و يا وجود
سند مالكيت را نزد خود داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت
 10روز اعتراض خود را به انضمام عين سند مالكيت به اين اداره تسليم تا
مورد رسيدگي قرار گيرد .بديهي است چنانچه در مهلت مقرر اعتراضي
واصل نگردد المثني سند مالكيت پالك مرقوم صادر و به متقاضي تسليم
خواهد گرديد.
عبدالرضا شاكري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رودكي
تاريخ انتشار96/9/12 :
مالف17806 :
د ت96/9/12 :

آگهي فقدان سند مالكيت از پالك ثبتي  2395/20695واقع در بخش 10
تهران آقاي عليمحمد اعطايي به وكالت از طرف آقاي عباسعلي محمدي
مالحاجلو طبق وكالتنامه  19177مورخ  96/3/22دفترخانه  852تهران
طي برگ تقاضا به وارده شماره  36552مورخ  96/8/6با تسليم دو برگ
استشهاديه محلي مصدق كه گواهي امضاي شهود آن طي شماره 20302
مورخ  96/8/4دفترخانه  852تهران ثبت گرديده است با اعالم مفقود
شدن سند مالكيت ملك مورد آگهي تقاضاي صدور المثني سند مالكيت
را نموده است كه مراتب در اجراي ماده  120آييننامه ثبت به شرح ذيل
گواهي ميگردد:
سند مالكيت چهار دانگ عرصه و اعيان ششدانگ يك قطعه زمين به
مساحت  67مترمربع به پالك  2395/20695به شماره چاپي 547324
به نام عباسعلي محمدي مالحاجلو ثبت و صادر گرديده و به علت سرقت
مفقود گرديده است .لذا مراتب در اجراي تبصره يك اصالحي ماده 120
آييننامه قانون ثبت در يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيراالنتشار آگهي
ميگردد چنانچه كسي ادعاي انجام معامله و يا وجود سند مالكيت را نزد
خود داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت  10روز اعتراض خود
را به انضمام عين سند مالكيت به اين اداره تسليم تا مورد رسيدگي قرار
گيرد .بديهي است چنانچه در مهلت مقرر اعتراضي واصل نگردد المثني
سند مالكيت پالك مرقوم صادر و به متقاضي تسليم ميگردد.
عبدالرضا شاكري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رودكي
تاريخ انتشار96/9/12 :
مالف17805 :
د ت96/9/12 :

سردارملکي خبرداد:

کشف بزرگترين محموله
مواد مخدرکشور در هرمزگان

کدخدايي:

است وهرگاه مصوبه نهايي آن به شوراي نگهبان ارجاع شود ما نظرهاي
خود را اعالم ميکنيم.کدخدايي ادامه داد :نظام جمهوري اسالمي
داراي اقتدارو ثبات الزم است که پاسخ مسائلي ازاين دست را بدهد
و شوراي نگهبان ازهرنوع راهکار قانوني که مراجع قانوني پيش بيني
کنند استقبال ميکند و اين شورا بر مبناي وظايف قانوني و شرعي خود
نظر ميدهد و اقدام ميکند.سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه در پاسخ
به سوالي مبني بر اظهارات اخير يکي از نمايندگان تهران در مجلس
که فردي متهم به مفاسد اقتصادي را به يک مرجع تقليد نسبت داده
بود و اينکه آيا در دوره آتي اين موضوع در بررسي صالحيت نماينده
مذکور تاثيرگذار خواهد بود يا خير بيان داشت :شوراي نگهبان در موعد
انتخابات وبررسي صالحيتها نظرات خود را ارائه خواهد کرد و چنانچه
جرمي اتفاق افتاده باشد قوه قضائيه مسئول رسيدگي به آن است.وي در
ادامه در پاسخ به سوالي مبني برچرايي مغاير اعالم شدن طرح تقويت
بسيج مستضعفين با اصول  ۱۱۰و  ۱۷۶قانون اساسي گفت :ايراد شوراي
نگهبان دراين رابطه درراستاي تقويت بسيج است؛ حوزههايي دراين
مصوبه مندرج شده بود که به اعتقاد اعضاي شوراي نگهبان اين حوزهها
واين موارد درچارچوب اختيارات فرماندهي کل قواست و بايد از اين
طريق اقدام شود.کدخدايي درپاسخ به سوالي پيرامون تعيين تکليف
جزء  ۵بند ۱۰سياستهاي کلي انتخابات ناظربرتعيين مصاديق رجل

رئيس پليس اطالعات وامنيت تهران بزرگ ازکشف ۸۰۰هزار انواع مواد
محترقه قاچاق دريک کاميون ۱۰تني خبرداد.به گزارش فارس ،سردارعليرضا
لطفي افزود :برحسب اطالعات واصله مبني براينکه يک دستگاه کاميون
 10تني ازيکي ازاستانهاي غربي کشورمحموله قاچاق مواد محترقه را
حمل ميکند و با رص د اطالعاتي خودروي مذکورکه در پوشش خوراک
دام درمسيرآذرشهر به ورامين حرکت ميکرد طي عمليات غافلگيران ه اي
متوقف ومقدار 800هزارانواع مواد محترقه قاچاق شامل سيگارت ،شوتينگ،
هفتترقه و بمبک کشف شد.وي گفت :متهم به همراه محموله قاچاق و
خودرو تحويل پليس آگاهي تهران بزرگ شد.

سياسي و مذهبي گفت :اين موضوع همچنان در پژوهشکده شوراي
نگهبان و همچنين صحن شورا دردستورکاراست وتالش ما اين است
که يک مصوبه جامع را دراين رابطه داشته باشيم و شاخصهاي جامعي
را پيرامون مصاديق رجل سياسي و مذهبي ارائه کنيم تا درزمانهاي
کوتاه مدت دچار تغييرات خاص نشود.سخنگوي شوراي نگهبان در
ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه با توجه به نياز کشور به جذب
سرمايه گذاري خارجي آيا شوراي نگهبان ميتواند پيرامون مصوبات
ضروري در حوزه اقتصادي وجذب سرمايه گذاري اعالم نظر کند؟
بيان کرد :مطابق با تبصره ماده  ۲۰۱آيين نامه داخلي مجلس فقهاي
شوراي نگهبان محدوديتي براي اعمال نظر درخصوص مسائل مختلف
ومصوبات جاري ندارند.وي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه
با توجه به اينکه امروز روز مجلس است ،چه تفاوتي ميان اين مجلس و
مجلس سابق ميبينيد ،افزود :من در اين موقعيت نبايد پيرامون عملکرد
قوه مقننه ارزيابي داشته باشم ،اما به صورت کلي ميگويم که ما انتظارات
بيشتري از مجلس از حيث دقت و جامعيت در مصوبات داريم.کدخدايي
درپاسخ به سوالي مبني بر داليل ايراد گرفتن شوراي نگهبان به طرح
افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت کشور خاطر نشان
کرد :سياستهاي کلي جمعيت در اين طرح و مصوبه رعايت نشده بود و
علت اصلي ايراد شوراي نگهبان هم ناظر بر همين موضوع بود.

فرمانده انتظامي استان ازکشف بزرگترين محموله قاچاق مواد مخدرکشورطي
پنج سال گذشته به ميزان 8تن و 878کيلو انواع مواد مخدرطي يک
عمليات مسلحانه دراستان خبرداد.به گزارش ايسنا،سردارعزيزاله ملکي،
افزود :مأموران درمنطقه جانوري شهرستان جاسک مطلع و با اشرافيت
اطالعاتي ودريک دوره  ۴۵روزه ،محل دقيق تردد قاچاقچيان مواد مخدر،
بارانداز و محل دپوي مواد راشناسايي کردند .وي تصريح کرد :به لحاظ
کوهستاني بودن مسيرواشراف ديدباني قاچاقچيان برمنطقه ،پس ازيک
درگيري مسلحانه بين ماموران انتظامي واشرار قاچاقچي درنزديکي دپوي
مواد مخدر ،قاچاقچيان بعد از درماندگي در درگيري ،با استفاده ازتاريکي هوا
عرصه را برخود تنگ ديده وازمحل متواري شدند .سردار ملکي اظهارکرد:
طي اين عمليات ماموران موفق به کشف وضبط  8تن و 878کيلو گرم انواع
مواد مخدرشامل 8تن و 778کيلوترياک 100 ،کيلوگرم هروئين ،تعداد 5
قبضه سالح جنگي به همراه مهمات مربوطه و ۳دستگاه بي سيم دستي
ازقاچاقچيان شدند .وي گفت :يک نفرازقاچاقچيان دستگيروتحقيقات
جهت شناسايي متهمان ادامه دارد.

شهردارمنطقه يک:

شوراياران تنها بازگوکننده مشکالت
وکاستي هاي محالت نباشند
شهردارمنطقه يک تهران دراولين ديدارشوراياران محالت ۲۷گانه شمال
تهران گفت :شوراياران تنها بازگوکننده مشکالت وکاستي هاي محالت
نباشند.به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يک ،حبيب اهلل تاجيک
اسماعيلي با بيان اين که شوراياران با انجام کارفرهنگي درمحالت مي توانند
نگاه ونگرش مردم به شهروشهرداري ونوع خواسته هاي آنها را ازمديريت
شهري تغييردهند ،اظهارداشت :شوراياران نبايد تنها بازگوکننده مشکالت
و کاستي هاي محيط زندگي شان باشند ورفع آنها را تنها ازشهرداري
مطالبه کنند.وي ادامه داد :شوراياربه عنوان يارشورا وشهرداري بايد
کاراجتماعي کند و با ايجاد بسترفرهنگي مناسب درجامعه  ،ديدگاه
مردم وخواسته هاي آنها را ازشهروشهرداري تغييردهد.اسماعيلي گفت:
شهربراي همه است وما فقط خادمان آن هستيم پس حس مسئوليت
برشهربايد درشوراياري ومردم ايجاد شود که اين همان کارفرهنگي است.
وي افزود :توقع ما از شوراياري به عنوان کمک شهرداري تغيير افکار و
ديدگاه هاي مردم است و نگاه شوراياري ها بايد به اين موضوع تغيير
کند و رابطه شهرداري با شوراياري ها نيزعوض شود تا بتوانيم در کنارهم
شهر را مديريت کنيم.
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