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بخش اجتماعي :سخنگوي نيروي انتظامي ازدستگيري چندين نفردررابطه با پرونده مسموميت
ومرگ ناشي ازمصرف مشروبات الکلي خبرداد.به گزارش خبرنگارما؛ سرداراحمد نوريان درنشست
سخنگوي ناجا خبرداد :خبري درپاسخ به سوالي مبني برحمله اوباش به تعدادي خودرودرورامين ،اظهارکرد :چند نفردرباره
اين موضوع بازداشت شده و هماکنون پرونده درحال رسيدگي است و جزئيات آن پس ازبررسيهاي
دستگيري چندين بيشتراطالعرساني ميشود.معاون اجتماعي ناجا درباره پرونده مسموميت با الکل که منجر به فوت
و مسموميت در شهرهاي مختلف کشور شده است ،گفت :پليس آگاهي درحال رسيدگي به اين
نفردرپرونده
موضوع است ،تعدادي متهم که به صورت شبکهاي اقدام به اين کار ميکردند ،بازداشت شدهاند.
وي درادامه با بيان اينکه شعارهفته ناجا «پليس مقتدر ،امين مردم» انتخاب شده است ،افزود :اين
مسموميت با
شعاربرگرفته ازفرمايشات رهبرانقالب ومطالبات مردم است.معاون اجتماعي ناجا ادامه داد :رشد
مشروبات الکلي
واعتالي جامعه در گرو پليس مقتدراست تا امنيت را براي پيشرفت علمي ،اقتصادي واجتماعي

اجتماعي

» خبر

رئيس اداره سالمت گوش وزارت بهداشت مطرح کرد:

تولدسه هزارکودک کمشنوا درهرسال
رئيس اداره سالمت گوش وزارت بهداشت گفت :ساالنه حدود 3هزار کودک کم
شنوا به مجموع کودکان کمشنواي کشورافزوده ميشوند.سعيد محموديان درگفت
و گوبا فارس ،اظهار داشت :درحال حاضر تکنيکهاي نقشهبرداري مغز درمرحله
تحقيقات است اما به اين وسيله ميتوانيم به عملکرد مغز شناخت بهتري داشته
باشيم و اقدامات الزم را براي برگرداندن اختالالت مغزي به حالت عادي انجام
دهيم.وي افزود :تکنيک نقشهبرداري مغز در حال حاضر در مرحله تحقيقات
است اما نسبت به سالهاي گذشته با پيشرفتهاي چشمگيري همراه بوده و
ما بايد از اين تکنيکهاي نويني که در اختيار داريم براي تشخيص و درمان
بيماريها استفاده کنيم .محموديان با بيان اينکه در حال حاضر هيچ آزمايشي
نميتواند اختالالت مغزي را به صورت کامل به ما نشان دهد ،گفت :اميدواريم
در آينده با استفاده از تکنيک نقشهبرداري مغز شناخت بيشتري به اختالالت
مغزي داشته باشيم تا بتوانيم روشهاي درماني مناسبي را ارائه دهيم.رئيس
اداره سالمت گوش وزارت بهداشت گفت :در حال حاضر اقدامات بسيار خوبي
در وزارت بهداشت در زمينه شنوايي کودکان و نوجوانان انجام شده است اما
اکنون از هر هزار تولد  3/7نوزاد به کمشنوايي يا اختالل در شنوايي مبتال است
و ساالنه حدود  3هزار کودک به مجموع کودکان کمشنواي ما افزوده ميشوند.
وي خاطرنشان کرد :بيش از  12درصد از مردم جهان با نوعي معلوليت زندگي
ميکنند که اين رقم بنا به اعالم سازمان جهاني بهداشت درحال افزايش است.
محموديان ادامه داد :بايد توجه داشته باشيم که بسياري از خانوادهها متوجه
بيماري فرزند نميشوند که اين مشکالت شنوايي در آينده اثرات سوئي بر
سالمت کودک خواهد گذاشت.

پزشکي قانوني اعالم کرد:

 80درصد درآمد شهرداري
تراکم فروشي است

»

شهردارتهران:

رشد طالق درکشورمتوقف شد

پيشبيني 24برنامهکاهشهزينه
درسندبرنامه سوم شهرداري

بخش اجتماعي :معاون برنامهريزي ،توسعه شهري وامور شوراهاي شهرداري
تهران با بيان اينکه مهم ترين مأموريت برنامه سوم شهرداري تغييررويکرد
ازاقتصاد بسته به اقتصاد مبتني بردانش است ،ازپيش بيني 24برنامه براي
کاهش هزينه درسندبرنامه توسعه سوم شهرداري خبرداد .به گزارش
خبرنگارما ،حجتاله ميرزايي درنشست خبري بااعالم اينکه برنامه سوم
توسعه شهرتهران تقديم شوراي شهرشد،اظهارداشت :برنامه سوم با تأکيد
براهداف مهمي چون زيستپذيري ،شفافيت ،مشارکتپذيري ،پاسخگويي،
عدالت وکاهش نابرابريهاي اجتماعي ،تدوين شده است.وي تصريح کرد:
براساس اعضاي شوراي شهرتهران دراسفندماه  ،96مسائل وموضوعات
کليدي را به عنوان دستورکاراصلي آينده شهرومحورهاي اصلي برنامه سوم
تصويب و به شهرداري ابالغ کرد که ازآن جمله ميتوان به مواردي ازجمله
کاهش آلودگيهاي زيستمحيطي ،بهبود نظام حمل ونقل همگاني وکاهش
ترافيک ،کاهش آسيبهاي اجتماعي ،بهبود سالمت شهري ودستيابي
به انسجام وپايداري فرهنگي واجمتاعي ،کاهش نابرابري فضابي وبهبود
شاخصهاي عدالت اجتماعي وفضايي ،صيانت ازباغها ،نوسازي بافتهاي
فرسوده ،صيانت ازبافت تاريخي ،حفاظت ازحريم وبهبود سيما ومنظرشهري،
بازسازي ماليه شهري ،ايجاد وتقويت سازوکارهاي سرمايهگذاري وتوسعه،
کسب وکارهاي شهري ،بهبود حکمروايي شهري ،هوشمندسازي ،شفافيت،
ايجاد سازوکارهاي مشارکت فراگيرشهروندان ونظارتپذيري اشاره کرد.
ميرزايي بابيان اينکه اليحه برنامه  5ساله سوم شهرداري تهران  10فصل
تخصصي و يک فصل به عنوان راهبرد دارد ،گفت :درکميته مالي واقتصادي
دوماموريت اساسي براي مديريت مالي پيشنهاد شده است که ازآن جمله
ميتوان به کاهش هزينهها ،افزايش درآمدهاي پايداردرشهرتهران اشاره کرد
ودر اين زمينه نيزتاکيد شده است که شهرداري تهران براي تحقق درآمد
پايدارخود اخذ عوارض محلي را جايگزين کند ودراين زمينه نيزاميدواريم
دولت را متقاعد کنيم تا سهم خود را در بخش عوارض پرداخت کند.وي
ادامه داد :درخصوص مباحث آاليندگي وکاهش آلودگي هوا نيزاحکامي
دربرنامه 5ساله توسعه شهرداري تهران درنظرگرفته شده به طوري که
بخشي ازآاليندگي هوا با مديريت شهري واقداماتي درمجموعه معاونت
حمل و نقل قابل کاهش ومرتفع شدن است وبرهمين اساس 5الي6
عدد ازاحکام به اين حوزه اختصاص پيدا کرده است.وي گفت :دربحث
احکام شهرداري موظف است هر 6ماه گزارش راهبردي خود وهمچنين
هريک گزارشي ازاجراي برنامهها ارائه کند وهمچنين اصالحاتي که مورد
نيازشهرداري است آن را به شورا ارائه کند.

محمد حقاني در گفتوگو با رسالت:
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رئيس سازمان امور اجتماعي کشور:

ميرزايي عنوان کرد:

کشورفراهم کند.وي خاطرنشان کرد :قدرت واقتدارپليس بايد خاستگاه مردمي داشته باشد وبايد
اين امانت را به بهترين شکل حفظ کنيم.سخنگوي ناجا گفت :پليس تالش کرده زيرساخت هاي
نرم افزاري وسخت افزاري خود را متناسب با تغييرات جامعه ارتقا دهد وتاثيرتغييروتحوالت درامنيت
را هوشمندانه رصد کند و به نيازهاي نوشونده جامعه پاسخ درخور بدهد.نوريان افزود :اين نگاه
راهبردي سبب شده بين مردم و پليس ارتباط معناداري شکل بگيرد ونظرسنجي ها حکايت
ازرضايتمندي مردم ازعملکرد پليس دارد.وي با اشاره به برخي مسائل ومشکالت درکشوردر۱/۵
سال اخيرگفت :پليس بيشترين سطح تماس با مردم را داشته اما با سعه صدربا مسائل برخورد
کرده وکنارمردم بوده است.سردارنوريان گفت :امروزکه فساد  ،احتکاروسوءاستفاده ها به شکل
هايي وجود دارد ،پليس درنقطه اي که باعث ضعف درسيستم اقتصادي مي شود حضوردارد
وتالش کرده که به دولت براي نظم دهي به اموراقتصادي کمک کند.

گفتوگو »

رئيس سازمان اموراجتماعي کشورگفت :رشد جهشي طالق
طي ۳تا۴سال اخيرمتوقف شده وامروزشاهد کنترل آمارطالق
درکشورهستيم.به گزارش ايسنا ،تقي رستم وندي گفت:
خانواده يکي ازمسائل زيربنايي درحوزه آسيبهاي اجتماعي
است ومانند نظام آموزش وپرورش ،بحث سبک زندگي
مسائل خانواده براي ما اهميت ويژهاي دارد وامروزازآخرين
آمار مرتبط با طالق مطلع شديم که دراين جلسه سازمان
ثبت احوال روند چهارسال اخيررا دراين حوزه اطالع رساني

بازرسان پنهان با فساد احتمالي درشهرداري مقابله ميکنند

کردند ونتيجه اين است که رشد جهشي طالق طي
 ۳تا ۴سال اخير متوقف شده وامروزشاهد کنترل آمارطالق
درکشورهستيم.رئيس سازمان اموراجتماعي کشورافزود :يکي
ازآسيبهايي که درزمينه اطالعرساني دراين حوزه وجود
دارد اين است که آمارهاي غلط دراين حوزه منتشرميشود
وبراساس آمارهاي صحيح طي سه ،چهارسال اخيربه دليل
حساس شدن مردم به خانوادهها آموزشهايي داده شد
وسازوکارهايي که براي مشاوره به خانوادهها طراحي شد
اين توفيق حاصل شد که کنترل شاخصهاي طالق رخ
داده است.وي درادامه گفت :مباحث ديگري که درجلسه
شوراي اجتماعي مطرح شد شامل تمرکز روي برنامههاي
ملي کنترل وکاهش طالق بود .ازسه سال گذشته برنامه
ملي درکشورتدوين شده ودرپنج ايستگاه يعني قبل ازازدواج،
حين ازدواج ،بعدازازدواج ،درآستانه طالق وبعد ازطالق
پنج نوع برنامه ذيل اين برنامهها کنترل وکاهش طالق
طراحي شده است.

شهردارتهران با اشاره به عزم خود براي مقابله با فساد
گفت :درسازمان هاي شهرداري بازرسان پنهان دارم وبنا
دارم با شدت با فسادهاي احتمالي مقابله کنم .افرادي
که احتماالً مرتکب فساد ميشوند بدانند که به زودي
سراغ شان خواهيم آمد ونقطه امني براي اقدامات شان
درشهرداري وجود ندارد .اين سازمان با مردم سروکاردارد
ومطمئنم اگرصادقانه با فساد مقابله کنيم مردم هم ازما
حمايت خواهند کرد.به گزارش ايسنا ،محمدعلي افشاني
درسومين همايش فصلي مديران شهرداري تهران با بيان
اين مطلب بربازرسي ومقابله با فساد درشهرداري تاکيد
کرد وادامه داد :درديداري که با  700فرزند شهيد شاغل
درشهرداري داشتم به آنها گفتم که پدران شما براي اين
نظام واين سرزمين جان خود را دادند وشما هم بايد
الگوي سالمت رفتاروتعهد درسازمان خود باشيد ونسبت
به فساد احتمالي درمحيط خود حساس باشيد .عالوه برآنها
سايرکارمندان هم همين طوربايد رفتارکنند نبايد اجازه

دهيم افراد معدودي با فساد خود ،سازمان شهرداري را
بدنام جلوه دهند .بازرسي ما با فسادها به شديدترين وجه
برخورد مي کند .همين جا اعالم مي کنم تاکنون تعدادي
ازافراد متخلف درشهرداري را خودمان به قوه قضائيه معرفي
کرده ايم و اين افراد دربازداشت هستند.وي درادامه خطاب
به شهرداران مناطق عنوان کرد :فصل پاييزفرارسيده است
ونبايد فريب خشکسالي را بخوريد وازهم اکنون بايد هرلحظه
آمادگي مقابله با هرحادثه اي را داشته باشيم.

سخنگوي قوهقضائيه:

سه مفسد اقتصادي به اعدام و 35نفرديگربه حبس محکوم شدند

معاون اول قوه قضائيه گفت :تاکنون در دادگاههاي ويژهاي که در راستاي
رسيدگي به پروندههاي فساد اقتصادي تشکيل شده است ۳۵ ،نفر محکوم
ي االرض شناخته و به اعدام
شدهاند که از اين تعداد سه نفر به عنوان مفسد ف 
محکوم شدند که حکم آنها غيرقطعي است ودرصورت رفتن به ديوان عالي
کشوروتاييد ،اجرايي خواهد شد.به گزارش فارس؛ غالمحسين محسني اژهاي
درجمع خبرنگاران اظهارکرد :درباره مبارزه با مفسدان اقتصادي نخستين
خبراين است که دردادگاههاي ويژهاي که درتهران تشکيل شده است؛
 35نفرمحکوم شدند که ازاين تعداد سه نفربه عنوان مفسد في االرض
به اعدام محکوم شدند که البته حکم آنها غيرقطعي است واگربرود ديوان
عالي کشورتعيين کند؛ اجرايي خواهد شد.وي افزود :اما در دادگاه بدوي
اين سه نفرمحکوم به اعدام شدند؛ ولي بقيه نيزمحکوم به حبس شدند؛
البته ممکن است انفصال و رد ما نيزداشته باشند.معاون اول قوه قضائيه
گفت :برخي ازآنها به  20سال و 10ويا 12سال وپايينترمحکوم شدهاند.
وي با اشاره به اينکه ما ازهمکاري مردم نهايت تشکر را داريم واميدواريم
اين همکاري در راستاي معرفي افراد ادامه داشته باشد ،افزود :اگرکساني
ميخواهند نام آنها محفوظ بماند؛ محفوظ ميماند وازآنها حمايت خواهد
شد.محسني اژهاي با اشاره به اينکه دراين شرايطي که دشمن تالش دارد
به زعم باطل خودش فضاي جامعه را ملتهب کند؛ مطمئن باشد که دولت به
ميزان مورد نيازمردم کاالهاي اساسي وارد وذخيره کرده است وجاي نگراني
نيست ،گفت :ازهمين رو ازمردم نيز استدعا داريم که به اندازه نيازخود خريد

کنند؛ درصورتي که دشمن غيرازاين تبليغ کرده ومردم را تشويق ميکند
که بيش ازحد نيازخود خريد کنند.سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينکه
امروزکساني هستند که دربخش حمل ونقل فعاليت دارند وخدمترساني
ميکنند؛ افزود :دراين بين افرادي به تحريک دشمن درامرنقل وانتقال خلل
ايجاد ميکنند؛ کساني که اين اقدامات را انجام ميدهند به ويژه کساني که
کاميون داران را تهديد کرده يا ازتردد آنها جلوگيري ميکنند؛ بدانند که
مجازات سختي درانتظارآنهاست.وي گفت :البته دراين باره به همه دادستانها
تاکيد شده که با کمک نيروي انتظامي دردستگيري افرادي که ازاين طريق
اخالل وتهديد ايجاد ميکنند ،اغماض نکنند.سخنگوي قوهقضائيه همچنين با
بيان اينکه امروزآنچه که دشمن ازب هراه انداختن فتنهها ،ترورها وفشاربراقتصاد
کشوردنبال ميکند ،عمليات رواني تمامعياراست که بخشي ازاينها نيزبه
قوه قضائيه سرريزميشود ومردم قوه قضائيه را پناه خود ميدانند ،گفت:
اگرچنين قوهاي نباشد ونتواند پاسخ قانع وقاطعي بدهد ،مردم احساس
بيپناهي ودرعوض دشمن احساس پيروزي خواهد کرد.معاون اول قوه قضائيه
افزود :در چنين شرايطي بايد به نکاتي چون تشخيص حق و باطل در وهله
نخست ،شناسايي اولويتها و نيز داشتن تدبيري درست در موقعيتهاي
مختلف توجه داشته باشيم.وي خاطرنشان کرد :مشکالت را ميدانيم ،از
کمبودها اطالع داريم و از فشارهايي که بر مجموعه قوه قضائي وجود دارد
آگاه هستيم .امروز قوه قضائيه هدف نخست دشمن قرار دارد ،در نتيجه بايد با
تدبيرواولويتبندي وتشخيص درست ،يک جهاد واقعي را به نمايش بگذاريم.

معاون اول قوه قضائيه يادآورشد :مقام معظم رهبري فرمودند که قوه قضائيه بايد
صد درصد انقالبي باشد؛ امروزدرهرحوزهاي که حضورداريم ،ضروري است به
قوه قضائيه اشرافيت کامل داشته و با همه مسئوالن معاشرت وارتباط کامل
ومستقيم با مردم داشته باشيم.محسنياژهاي گفت :بخش بزرگي ازکارهاي
امروزتکبعدي نيست؛ درچنين شرايطي که محتکران خواسته وناخواسته
درزمين دشمن بازي ميکنند ،بايد با اشد مجازات با آنان برخورد کرد.وي
درادامه افزود :دربحث احتکار ،اگرفرض بگيريم مواد اوليهاي دريک انباري
احتکارشده ،فرد را شناسايي وبه پرونده وي رسيدگي وانبار را نيزپلمب
کنيم ،اين درحالي است که به مواد اوليه درانبارنيازضروري وجود دارد اما
تا رسيدگي به پرونده ،مواد درانبارباقي بماند اين يک نوع رسيدگي است
اما دربخش دوم با مجموعه مسئوالن ذيربط درچارچوب قانون فکرشود
که اين مواد اوليه که نيازمردم وتوليد است درانبارنماند ودرکنارآن هرچه
سريعتر به پرونده رسيدگي شود که درچنين حالتي بايد بخش دوم را
در نظرگرفت وبدان عمل کرد.معاون اول قوه قضائيه تصريح کرد :دشمن
امروزدست به شيطنتهاي بزرگي زده است؛ امروزعدهاي کاميونداران را
درکوچه وخيابان ودرجادهها تهديد ميکنند که با اين عوامل خرابکاربا
اشد مجازات برخورد خواهد شد.وي يادآورشد :درمقطع کنوني اين قوه
بايد همواره پشتيبان سازمان اطالعات ونيروي انتظامي باشد اما حتما بايد
نظارت برعملکرد اين سازمان ها را نيزانجام دهد تا به سالمت کشورازاين
برهه سخت ودشوارعبورکند.

عضو سابق شوراي شهر تهران گفت :در حال حاضر سطح درآمدهاي شهرداري کاهش
يافته و اتمام پروژه هاي نيمه تمام در گرو تامين منابع مالي است.
محمد حقاني اظهار کرد :علت کاهش درآمدهاي شهرداري ،وضع نامناسب اقتصادي
است ،از سوي ديگر ميزان ساخت و سازها کاهش داشته و اين در حالي است که
همچنان  80درصد درآمدهاي شهرداري به ساخت و سازها ،تغيير کاربري ها و فروش
تراکم مربوط مي شود.
وي ادامه داد :شهرداري سعي دارد ،براساس طرح تفصيلي موجود ،تراکم بفروشد که
اين باعث مي شود سطح درآمدها پايين بيايد .البته فروش باغات يا تغيير کاربري ها
نيز به شدت کاهش داشته و قانون برج باغ ها متوقف شده است بنابراين درآمدها به
شدت نزول پيدا کرده است.
اين عضو سابق شوراي شهر تهران با اشاره به کاهش آسيب هاي اجتماعي تصريح
کرد :اين آسيب ها در شهر تهران بي ارتباط با مسائل کل کشور نيست ،در حال
حاضر پايين آمدن سطح درآمدها و وضعيت نابسامان اقتصادي باعث شده در زمينه
آسيب ها چندان موفق عمل نکنيم.
حقاني افزود :اگرچه تمام برنامه هاي شهرداري متوجه رفع آسيب هاي اجتماعي است
تا مسئله ساماندهي دستفروش ها و معتادان متجاهر حل شده يا پروژه هاي نيمه تمام
به اتمام برسد ولي سطح درآمدهاي شهرداري متاسفانه خيلي کاهش پيدا کرده و اين
کاهش درآمد سبب کندي کارها و اجراي پروژه ها شده است.
وي با بيان اينکه محمدعلي افشاني ،شهردار فعلي به مسائل شهري و مديريتي آگاهي
دارد ،عنوان کرد :در حال حاضر شهرداري دچار مسائل و مشکالت ساختاري و مالي
است ،از سوي ديگر تغييرهاي پي در پي و ناگهاني و عدم تثبيت مديريت باعث ايجاد
خلل در روند اجراي برنامه ها شده است.
اين عضو سابق شوراي شهر با تاکيد بر اينکه عدم تثبيت مديريت در شهرداري مشکالتي
را به وجود مي آورد ،عنوان کرد :اکنون پروژه هاي ناتمام و افت ساخت و سازها شهرداري
را با نارسايي مواجه کرده .اگرچه اين مجموعه به دنبال حل مشکالت است اما در نظر
داشته باشيد که تغيير مديريت ها ،چالش هايي را به وجود مي آورد.
وي افزود :مديريت شهري در حال رفع و رجوع مسائل است و اميدواريم موضوع بازنشستگي
در شهرداري هرچه زودتر حل شده و شهر از اين حالت بالتکليفي خارج شود.

خبر »

ستاد اطالعرساني وتبليغات اقتصادي
دروزارت کشورتشکيل شد

وزيرکشورضمن اعالم خبرتشکيل ستاد اطالعرساني وتبليغات اقتصادي در
اين وزارتخانه گفت :اميدوارم همه رسانهها در اجرا ما را ياري کنند تا بتوانيم
در راستاي حقوق مردم کشور که دسترسي به اطالعات درست ودقيق است،
گامهاي مؤثري برداريم.به گزارش فارس؛ عبدالرضا رحمانيفضلي ،در حاشيه
نشست شوراي اجتماعي کشوردرجمع خبرنگاران درخصوص لزوم اطالعرساني
و تبليغات اقتصادي کشوراظهار کرد :با توجه به تخريب دستاوردهاي کشور
ازسوي رسانههاي خارجي ،نبود هماهنگي بين دستگاههاي داخلي و عدم
اطالعات کافي رسانههاي مختلف درباره مسائل اقتصادي ،سران قوا طي
جلسهاي تصميم گرفتند نوعي هماهنگي بين دستگاههاي متولي اقتصادي
و اطالعرساني ايجاد شود.رحماني فضلي با بيان اينکه ستاد اطالعرساني ضمن
تبادل اطالعات وبرنامهريزي به صورت سلبي وايجابي به همه ابهامات وخألهاي
جامعه پاسخ ميدهد ،گفت :اين ستاد درراستاي پاسخگويي به اغراض معاندين
و افرادي که نسبت به تخريب اقتصادي کشور اقدام ميکنند ،تشکيل شده
است.وي افزود :دراين جلسه مقررشد که وزارت کشورمتولي اين موضوع باشد؛
ستاد اطالعرساني و تبليغات اقتصادي کشور  ۱۹عضو دارد که بنده به عنوان
هماهنگکننده ستاد ايفاي نقش ميکنم.وزيرکشوردرادامه خاطر نشان کرد:
اميدوارم همه رسانهها در اجراي اين امر ما را ياري کنند و بتوانيم در راستاي
حقوق مردم کشور که دسترسي به اطالعات درست ودقيق است ،گامهاي
مؤثري برداريم.رحماني فضلي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا انتخاب
شما از سوي رئيس جمهور به عنوان رئيس ستاد اطالع رساني و تبليغات
اقتصادي کشور به معناي سخنگويي دولت نيزاست ،افزود :بنده فقط در حوزه
اقتصادي صحبت ميکنم و سخنگوي دولت نيستم.

احمد عراقچي با تأمين وثيقه آزاد شد

معاون ارزي سابق بانک مرکزي که در جريان نوسانات اخير ارزي بازداشت
شده بود ،با نظر موافق بازپرس و انجام عمده تحقيقات الزم ،فع ًال آزاد
شد.به گزارش تسنيم ،احمد عراقچي که  14مرداد و پس از نوسانات شديد
ارز از سوي مرجع قضائي بازداشت شده بود ،پس از انجام تحقيقات الزم
و موافقت بازپرس ،با توديع وثيقه ،فع ًال آزاد شده است.تحقيقات در اين
پرونده ادامه دارد و منجر به صدور کيفرخواست نشده است.

سخنگوي سازمان اورژانس کشور:

آمارمسموميت الکل همچنان رو به افزايش است

سخنگوي سازمان اورژانس کشور از افزايش آمار مسموميت الکل به بيش
از  ۳۴۰نفر خبر داد.مجتبي خالدي درگفتگوبا ايسنا ،با اشاره به مسموميت
عدهاي با مشروبات الکلي و جان باختن تعدادي از آنها اظهار کرد :تا ساعت
 ۱۴يك شنبه (۸مهرماه) بر اساس گزارشهاي رسيده  ۳۱۵نفر مسموم و
 ۲۷نفر فوت و  ٣نفر دچار مرگ مغزي شده اند.وي در ادامه گفت :از مجموع
 ۳۴۵نفر ۲۷ ،نفر فوت٣ ،نفر دچار مرگ مغزي ۱۳۹ ،نفر درمان و ترخيص
از بيمارستان و  ۱۷۶نفر در مراکز درماني بستري و تحت درمان هستند.
سخنگوي سازمان اورژانس کشور افزود :در استان هاي هرمزگان  ۱۷نفر ،
خراسان شمالي  ۴نفر ،البرز  ۵و فارس يک نفر جان خود را از دست دادهاند
و در کهگيلويه و بويراحمد  ۳نفر دچار مرگ مغزي شده اند.

مرگ روزانه ۴۵نفر در تصادفات رانندگي
سازمان پزشکي قانوني آمارجانباختگان و مصدومان حوادث ترافيکي
درپنج ماهه امسال را اعالم کرد ،آماري که ازمرگ ۷۰۶۲نفر و مصدوميت
بيش از ۱۵۸هزارنفرحکايت دارد.به گزارش ايسنا ،از آغازسال ۱۳۹۷
تا پايان مردادماه  ۷۰۶۲نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست
دادند ،افرادي که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات
 ۶۹۴۵نفر بود ۱.۷ ،درصد بيشتر شده اند .افرادي که اگر تعدادشان
را تقسيم بر تعداد روزهاي سال کنيم بيانگر مرگ روزانه  ۴۵نفر در
جاده هاي کشور است.اين آمار اما زماني وحشتناک تر مي شود که
بدانيم تقريبا در هريک ساعت و نيم  ۲نفر در تصادفات رانندگي ايران
جان خود را از دست ميدهند.همچنين طبق آمار پزشکي قانوني
پنج ماهه امسال استان هاي فارس با  ۶۲۹مورد فوتي ،تهران با ۵۱۴
و خراسان رضوي با  ۴۹۴فوتي بيشترين و استان هاي ايالم با ،۵۶
کهگيلويه و بويراحمد با  ۸۳و خراسان جنوبي با  ۹۳فوتي کمترين
آمار تلفات حوادث رانندگي را به خود اختصاص داده اند.در اين مدت
همچنين از کل تلفات تصادفات  ۱۸۲۰نفر در مسيرهاي درون شهري
جان خود را از دست داده اند که از کاهش  ۴/۹درصدي نسبت به سال
قبل حکايت دارد اما در مقابل  ۴۷۲۰نفر در محورهاي برون شهري
جانباخته اند که  ۳/۴درصد افزايش داشته است.

معاون حم لونقل و ت رافيک شهرداري ته ران خبرداد:

تخفيف  70درصدي طرح ترافيک
براي وانتها و آژانسها

معاون حملونقل وترافيک شهرداري تهران گفت :تخفيف طرح ترافيک
براي وانتبارها،آژانسها و خودروهاي پالکهاي «ع» از 50درصد به
 70درصد افزايش يافت.به گزارش فارس ،محسن پورسيدآقايي در
خصوص طرح ترافيک آژانسها ووانتبارها اظهارداشت :طرح ترافيک
آژانسها ،وانتبارها و پالکهاي «ع» با تخفيف 50درصدي محاسبه
ميشد چون گاليهاي داشتند مجددا ً مورد بررسي قرار گرفت وتخفيف
 70درصدي براي اين سه گروه درنظرگرفته شد.وي افزود :چون اين سه
گروه در حملونقل عمومي تعريف شدند اميدواريم با اين تخفيف به ارائه
خدمات تشويق شوند و نظم و ساماندهي بيشتري پيدا کنند.

»

ديروز تاجيكستان ،امروز تركمنستان
فردا نوبت كدام كشور است؟

ادامه از صفحه اول

 -5در مصوبه  2ميليون دالري به طرح برقي كردن راهآهن گرمسار  -گرگان اشاره
شده كه در داخل كشور در حال اجراست .بديهي است آن قسمت از طرح كه در
داخل كشور در حال اجراست ،از محل اعتبار هزينههايش قابل تامين است و آن
قسمت كه در خارج از مرز جغرافيايي ماست كه به ما مربوط نيست اما اگر اينطور
باشد ،براي طرح انتقال گاز ايران به هند و پاكستان ما بايد عالوه بر لولهكشي از
پارس جنوبي تا مرز زاهدان اين لولهكشي را تا راولپندي و اسالمآباد و حيدرآباد
هند هم ادامه و هزينههاي آن را پرداخت كنيم .آيا اينچنين است؟
 -6اعتبار ارزي اين طرح از محل وام مأخوذه از دولت روسيه تامين شده ،آيا ما
از كشور روسيه وام ميگيريم و اصل و فروع و بهره و كارمزد آن را از بودجه كل
كشور ميپردازيم تا در كشور تركمنستان پل بسازيم؟
 -7كجاي موافقتنامه طرح طبقهبندي شده و تملك دارايي سرمايهاي به شماره
 1303015060اعتباري براي زدن پل در كشور تركمنستان و پرداخت هزينههاي
آن پيشبيني شده است)3(.
 -8پاسخ روشن است .در هيچ كجاي موافقتنامه چنين اعتباري وجود ندارد .حال
به فرض محال گيرم باشد ،صرف وجود اعتبار كه دليل خرج نيست و استفاده از
اعتبار بايد به موجب قانون باشد( .)4كدام قانون موضوعه به دولت بهماهو وزارت
مسكن و شهرسازي اجازه ميدهد  2ميليون دالر براي ساخت پل در كشور خارجي
مجري طرح هزينه كند؟ كدام ذيحساب چنين هزينهاي را تامين و پرداخت
ميكند؟ ظاهرا ذيحساب اين وجه را پرداخت نكرده لذا به مصوبه هيئت وزيران
براي هزينه كرد آن متوسل شدهاند؟
 -9شايد براي توجيه اين هزينهكرد خالف قانون طي يك مصوبه اصالحي گفتهشود
كه اين وجه ماهيت كمك دارد ،در اين صورت هم نميشود چنين پرداختي انجام
هزينه جاري است نه طرح تملك)5(.
داد چراكه عناوين كمك ناظر بر 
 -10ختم كالم ،اداره امور مالي و رتق و فتق ماليه عمومي كشور بايد تابع قوانين
و مقررات عادي و اساسي باشد .با تصويبنامه هيئت دولت نميتوان آن قوانين
و مقررات را دور زد.
پينوشتها:
( )1تصويبنامه شماره  56260مورخ 97/5/4
( )2تصويبنامه شماره  26382مورخ 97/3/5
( )3ابالغي به شماره  1465774مورخ  96/7/30سازمان برنامه و بودجه
( )4ماده  50قانون محاسبات عمومي
( )5ماده  67قانون محاسبات عمومي

