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عضوکميسيون اجتماعي مجلس با با اشاره به زندگي ۱۰هزار معتاد متجاهردرتهران و انتقاد
ازاينکه به دليل نبود متولي مشخص درکشورآماراعتياد ومعتادان متجاهرروزبه روزدرحال
افزايش است ،گفت :وزيرمبارزه با مواد مخدرتعيين شود.به گزارش مهر ،رسول خضري با
بيان اينکه دونوع اعتياد داريم ،افزود :يک نوع اعتياد فيزيکي داريم که ۲۴ساعته مي توان
خضري عنوان کرد :بدن را ازسموم پاک کرد وديگري اعتياد رواني است که درمان آن بين يک تا دوسال زمان
مي برد وبه طورقطع براي پيشگيري ازبازگشت به اعتياد بايد اشتغال و حمايت هاي اجتماعي،
زندگي ۱۰هزار
فرهنگي واقتصادي ازمعتادان مورد توجه قرارگيرد.وي با بيان اينکه مبارزه با اعتياد و
معتاد متجاهر
حل مشکالت معتادان نيازبه تشکيل وزارت خانه اي عريض وطويل دارد وبه هيچ وجه درتوان
وزارتخانه هاي کارورفاه اجتماعي وکشورنيست ،تصريح کرد :بايد تمامي دستگاه ها دراين
درتهران
رابطه به صورت هماهنگ عمل کنند.خضري گفت :تهران ۱۰هزارمعتاد متجاهردارد که۱۰

اجتماعي

درصد ازآنان را زنان تشکيل مي دهند اما متاسفانه همچنان فضاي مناسب براي نگهداري
ازآنها وجود ندارد؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر ،وزارت کشور ،کارورفاه اجتماعي ،سازمان
بهزيستي ،نيروي انتظامي درمورد جمع آوري وساماندهي معتادان متجاهرشرح وظايفي
دارد که بايد به آن عمل کنند.وي ،ميزان موفقيت درمان اعتياد دردنيا را کمتراز ۷درصد
دانست وگفت :بيش از ۹۳درصد افراد بعد ازترک به سمت مصرف مواد مخدربازمي گردند
اين درحالي است که دراين کشورها شغل ،بحث هاي روانشناسي ،حمايت هاي فرهنگي
واجتماعي ازمعتادان دردستورکارقرارمي گيرد.خضري ،با انتقاد ازاينکه به دليل نبود متولي
مشخص درکشورآماراعتياد ومعتادان متجاهرروزبه روزدرحال افزايش است ،تصريح کرد :چرا
ايران که ازنظرمصرف مواد مخدرمقام اول دردنيا را دارد نبايد وزيرمبارزه با مواد مخدرداشته
باشد دراين رابطه نياز است وزير مبارزه با مواد مخدر تعيين شود.
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کارشناس سازمان غذا ودارومطرح کرد:

قاچاق 1800ميليارد تومان
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وزير ارتباطات:

» خبر

سياست کشور ،توسعه پيام رسان هاي بومي است

نماينده مردم تهران مطرح کرد:

افزايش۱۵درصدي قيمت داروهاي خاص
درجريان نوسانات نرخ ارز
نماينده مردم تهران درمجلس ،ازافزايش ۱۰تا ۱۵درصدي قيمت داروهاي
بيماران خاص به دليل نوسانات بازار ارزانتقاد کرد وگفت :درحالي که اين
داروها با ارز ۴ماه پيش خريداري شده است نبايد به قيمت دالر روزبه فروش
برسند.به گزارش مهر ،سيده فاطمه ذوالقدر ،با بيان اينکه وزارت بهداشت بايد
به افزايش قيمت داروهاي بيماران خاص ورودي جدي داشته باشد ،افزود:
افزايش غيرمنطقي قيمت داروها مشکالت اقتصادي زيادي را براي بيماران و
خانواده هاي آنها فراهم مي کند.وي افزود :ازوزارت بهداشت تقاضا داريم با ورود
جدي به اين موضوع قيمت ها را کنترل کرده واجازه ندهد سودجويان و دالالن
با قيمت هاي غيرواقعي دربازار داروآشفتگي ايجاد کنند.ذوالقدر ،با بيان اينکه
توجيه قانوني مناسبي براي افزايش قيمت بيماران خاص وجود ندارد ،تصريح
کرد :بايد با سودجويان ودالالن به صورت قاطع برخورد کرد.

عضوشوراي اسالمي شهرتهران:

وزيرارتباطات با اشاره به اينکه سياست مصوب
کشوردرشورايعالي فضاي مجازي برتوسعه پيام رسانهاي
بومي قرارگرفته است ،افزود :درکنارتقويت ساختارفني
آنها ،رفع برخي شبهات وصيانت ازحريم خصوصي با
تکيه بر ظرفيت فتواي راهبردي مقام معظم رهبري
در دستورکاراست.به گزارش فارس ،محمدجواد آذري
جهرمي درصفحه شخصياش در اينستاگرام گفت :وزارت
ارتباطات مرجع تصويب وتصميم پااليش(فيلترينگ)

رئيس شوراي شهرتهران خبرداد:

انتخاب شهردار تهران تا يک ماه آينده
رئيس شوراي شهر تهران گفت :انتخاب شهردار دربازه زماني کمترازيک
ماه آينده انجام ميشود.به گزارش فارس ،محسن هاشمي درجلسه علني
شوراي شهرتهران اظهارداشت :شوراي اسالمي شهرتهران دريک فرآيند
مشخص که در هم انديشي شوراي شهر تهران مشخص شده است
شهردارجديد تهران را انتخاب خواهد کرد.وي افزود :انتخاب شهردار
در بازه زماني کمترازيک ماه آينده انجام ميشود.

فعاليت بازرگاني براي کميته امداد ممنوع است
رئيس کميته امداد گفت :کميته امداد فعاليت بازرگاني
نميکند ،اين کارممنوع است واعتقاد نداريم کميته
امداد به سمت تبديل به يک بنگاه اقتصادي پيش برود.
سيدپرويز فتاح در گفتگوبا فارس گفت :اص ًال اعتقاد
نداريم کميته امداد به سمت يک بنگاه اقتصادي شدن
پيش برود .قانون هم اين اجازه را به ما نميدهد وما اين
را رعايت ميکنيم .وي ادامه داد :کميته امداد فعاليت
بازرگاني نميکند ،اين کارممنوع است واگرگزارشي
دراين زمينه وجود دارد اطالعرساني شود چرا که ما
اين قبيل کارها را درمجتمع اقتصادي خود ممنوع
کردهايم.رئيس کميته امداد گفت :آنچه دنبال ميکنيم
اين است که قرضالحسنه تقويت شود وبراي جامعه
هدف افزايش يابد .ما سال  ،96هزارميليارد تومان وام
قرضالحسنه دادهايم که تمام اين اعتباربا کمک دولت
يا ازسوي مردم نبوده است بلکه تمام منابع امداد را
به صندوق قرضالحسنه آوردهايم وآن را تبديل به

وام کردهايم.فتاح گفت :درسال جديد نيزاعتبار وام
ضالحسنه 1500ميليارد تومان خواهد شد که ازمنابع
قر 
خودمان تأمين ميشود واين اعتباربه سايرمنابع فشاري
نميآورد.وي تصريح کرد :اگر قرضالحسنه را تقويت
کنيم اثرش از دادن وام بالعوض بهتر خواهد بود.
اين يک تفکر ديني است و ثواب آن  18برابرازصدقه
بيشتر است وما ميخواهيم جامعه هدف ما به سمت
يکبار مصرفي نرود.

يک پژوهشگرآب وتوسعه پايدار:

فرآيندانتخابشهردارتهرانتغييرميکند
عضوشوراي اسالمي شهر تهران گفت :قراراست تغييراتي درفرآيند انتخاب
شهردار رخ دهد.محمد عليخاني درگفتگوبا فارس به جلسه هم انديشي صبح
ديروزاعضاي شوراي شهر اشاره کرد وگفت :در اين جلسه درخصوص فرآيند
انتخاب شهرداربحث وبررسيهايي صورت گرفت وقرارشد تغييراتي درفرآيند
انتخاب شهردارايجاد شود.وي با بيان اينکه قبال دستورالعملي براي انتخاب
شهردارتهيه کرده بوديم ،گفت :قراراست چند آيتم آن تغييرکند.به گفته
عليخاني اعضاي شورا قراراست پيشنهادات خود را دراين باره تهيه کرده و روز
سهشنبه درجلسه هم انديشي ديگري که برگزارخواهد شد مورد بحث وبررسي
قرارگيرد.وي درپاسخ به اين پرسش که درخصوص گزينههاي شهرداري تهران
موضوعاتي مطرح شد ،گفت :وارد اين بحث نشديم وقراراست فعال تغييراتي
درفرآيند انتخاب شهردارايجاد کنيم.

يا رفع آن نيست ،بلکه براساس مصوبه مجلس شوراي
اسالمي وبنابرقانون ملزم به اجراي مصوبات کميته ها
وشوراهاي مشخص شده دراين حوزه واحکام قضايي
است.وي يادآورشد :پااليش صفحات غيراخالقي ونيزضد
اعتقادات عموم مردم ،درسايرکشورها نيزرواج دارد
ودر کشورما نيزدراين خصوص نظام قانوني تصويب
شده که رعايت ميشود .عالوه برآن سياستهايي
توسط حاکميت کشورهاي مختلف براي حفاظت
ازکالن دادهها ويا رعايت الزامات قانوني کشورها وجود
دارد.به اعتقاد وي انسداد سرويس هاي بين المللي
صرفا با هدف تشويق کاربران به استفاده ازسرويس
داخلي ميتواند به ضد هدف تبديل شود .شرکت هاي
کسب وکارنوپا درکشورنيزبرهمين موضوع تاکيد دارند.
آذري جهرمي تاکيد کرد :سياست مصوب کشور در
شورايعالي فضاي مجازي بر توسعه پيام رسانهاي
بومي قرارگرفته است.

فتاح:

ستاد احياي درياچه اروميه با هزينههاي کالن شکست خورد

يک پژوهشگرآب وتوسعه پايداربا بيان اينکه ستاد احياي درياچه اروميه
با هزينههاي کالن شکست خورده است ،گفت :بازهم ستاد احياي
درياچه اروميه به فکرمديريت سازهاي هستند وازطرح انتقال آب صحبت
مي کنند .حتي صحبت کردن ازانتقال آب ازدرياچه وان خطرناک است.
فاطمه ظفرنژاد درگفتگوبا فارس ،درخصوص وضعيت کنوني درياچه
اروميه و پيشنهاد انتقال آب از درياچه وان ترکيه با بيان اينکه داستان
درياچه اروميه« ،يکي داستاني است پرآب چشم» گفت :ستاد نجات
درياچه اروميه تمام اميدها را نااميد کرده است و عليرغم هزينههاي
بسيارکالن ،اين پروژه شکستخورده است.وياظهارداشت :اميدواربوديم
اين ستاد بتواند راهکارهايي براي احياي درياچه اروميه ارائه دهد و با
موفقيت دراحياي آن ،تمام درياچهها وتاالبهاي خشکيده مانند بختگان
جازموريان گاوخوني و رودهاي خاموش شده ودرمعرض خطرنيزيکي پس
ازديگري احيا شود ،اما متأسفانه ستاد احياي درياچه اروميه زيرچترمديريت
سازه اي آب قرارگرفت ،يعني مديران سازهاي آب ودستگاههاي متولي
آن درستاد حرف اول را ميزنند و روشهايي که تا به امروزبراي احياي
درياچه اروميه داشتهاند ،کمکي به وضع آن نکرده است.ظفر نژاد بابيان
اينکه تسلط مديريت سازهاي و مهندسي تهاجمي بهجاي مديريت سازگار
با طبيعت ،کار را در حوزه آب بهجاي باريکي رسانده است ،اظهار داشت:
آثار اين تسلط مديريت سازهاي را در همه نقاط کشور ميبينيم و درياچه
اروميه تنها يک نمونه آن است ،اين مسئله براي ادامه حيات جوامع

بومي تهديد بزرگي محسوب ميشود و موجب تحميل هزينههاي بسيار
سنگين به بودجه عمومي کشور شده و ميشود.اين پژوهشگر آب با
بيان اينکه امروز  22کيلومترمربع از وسعت درياچه اروميه نسبت به ماه
مشابه در سال گذشته کاهشيافته است ،اظهار داشت :در اين شرايط،
ستاد احياي درياچه بهجاي آسيبشناسي و برخوردهاي سازگار با محيط
زيست ،بازهم به فکر مديريت سازهاي است و طرحهاي انتقال آب است.
ظفر نژاد با ابراز تأسف از اينکه درياچه اروميه براثر سدسازيهاي متعدد
در پنجاه سال گذشته (با ساخت  56سد) خشکشده است در خصوص
طرح جديد انتقال آب از درياچه وان ترکيه به درياچه اروميه گفت :انتقال
آب بههيچوجه نميتواند درياچه را احيا کند ،برخي ميخواهند با مطرح
کردن مسئله انتقال آب از درياچه وان يا درياي خزر و ...بر هزينههاي
تاکنون انجامشده براي احياي اروميه که با شکست روبهرو شده سرپوش
بگذارند و نيز از آب گلآلود ماهي بگيرند.وي افزود :حتي مطالعه طرح
انتقال آب از درياچه وان هم بسيار خطرناک است چه رسد به اجراي
آن بهويژه که تاکنون هر طرح انتقال آبي که مطالعاتش کليد خورده
عليرغم همه اعتراضات ونقدهاي سنگين خبرگان وپژوهشگران به اجرا
رفته است .ظفرنژاد با اشاره به گزارش اوليه پيشنهادي طرح انتقال آب
ازدرياي خزربه اروميه اظهارداشت :بر اساس پژوهشهاي انجامشده در
اين زمينه ،اين طرح نيز که بر اساس تفکرسازهاي و بدون توجه به مباني
علم اکولوژي يا بومشناسي ارائهشده فاقد منطق وذهن اکولوژيک و فاقد

شهرداري قرچك

هرگونه توجيه اقتصادي و اجتماعي بوده است .حتي مطالعات امکانيابي
چنين طرحهايي مبالغ سنگيني هزينه دربر دارد درصورتيکه ميدانيم
که اين انتقال کمکي به درياچه نخواهد کرد.وي ابراز داشت :اجراي
پروژههاي انتقال آب هزينه نجومي و بسيار کالن براي کشور در بردارد
اما نتيجهبخش نبوده و نيست و نخواهد بود.به گفته ظفر نژاد ،برخي در
ستاد احياي درياچه اروميه با شلوغکاري وانمود ميکنند کارهاي مهمي
انجام ميدهند ،درحاليکه براي مردم و محيطزيست کاري نميکنند و
با هزينههاي سنگين بينتيجه ،بودجه عمومي کشور را تهديد ميکنند.
اين پژوهشگر آب از بهکارگيري مسئوالن ستاد احياي درياچه اروميه
در سمتهاي باالتر دولتي انتقاد کرد و گفت :وقتي اين افراد نتوانستند
در ستاد احيا درست عمل کنند و عليرغم هزينههاي گزاف تحميلي
به سبب تسلط تفکر سازهاي وغيراکولوژيک ،اين ستاد شکست خورد،
چطورپستهاي باالتري ميگيرند؟ وي راهحل نجات ايران از شرايط بحران
آبي کنوني را مديريت يکپارچه آب ،خاک و منابع طبيعي عنوان کرد و
گفت :همانطور که در طبيعت آب ،خاک و ديگر اجزاي يک زيستبوم
يکپارچه عمل ميکنند ،مديريت اين منابع نيزبايد بهصورت يکپارچه
و البته با کمک کشاورزان و جوامع بومي مولد آبخيزها و حوضههاي
آبي کشور انجام شود تا بتوانيم نهتنها بر بحران کنوني غلبه کنيم که
همچنين به احياي زيستبومها و امنيت خوراک که مهمترين اصل
پايداري و تحقق توسعه پايدار است ،دستيابيم.

سرپرست اداره کل فرآورده هاي سنتي ،طبيعي و مکمل سازمان غذا وداروگفت:
برآوردهاي سازمان غذا ودارونشان ميدهد حداقل بين 10تا 12درصد ازآمار
فروش محصوالت مکمل تغذيهاي و ورزشي درسال احتماالً قاچاق خواهد
بود.به گزارش فارس ،مهنازخانوي گفت :برآوردهاي سازمان غذا ودارونشان
ميدهد حداقل بين 10تا  12درصد ازآمار فروش محصوالت مکمل تغذيه اي
و ورزشي درسال احتماالً قاچاق خواهد بود .به عبارتي فروش مکمل توليدي و
وارداتي بين  10تا  15هزارميليارد تومان است اگر 12درصد اين رقم قاچاق
باشد هزارو 800ميليارد تومان عدد قاچاق مکمل هاي ورزشي وغذايي درکشور
است .وي ادامه داد :درحال حاضر 60درصد مکمل هاي مصرفي ازجمله قرص،
کپسول و شربت هاي مکمل درداخل توليد مي شوند اما ازنظرعددي فروش
اين محصوالت تنها 30درصد است ،يعني مصرف کننده متاسفانه به لحاظ
فرهنگي اعتمادي به محصول ايراني ندارد.خانوي با اشاره به اينکه درحال
حاضربهترين برندهاي خارجي مکمل هاي ورزشي وخوراکي سطح دنيا
مجوز واردات دارند ،گفت :در بحث مکمل هاي ورزشي خطرخيلي جدي
وجود دارد .کشفيات ما نشان مي دهد ،مکمل ورزشي در بسته بندي بدون
برچسب خارجي عرضه مي شوند که اغلب شان در زير زمين وازپودرمهتابي
سوخته تهيه مي شوند .توليد کنندگان به جاي کراتين پودرمهتابي سوخته
را وارد مکمل مي کنند ،شايد به همين خاطر آمارمرگ وميرهاي عجيب و
زودهنگام و ناگهاني وسکته هاي جوانان زياد شده است.

ازسوي ديوان عدالت اداري صورت گرفت

ابطال دستورالعمل قطع مقرري
بيمه بيکاري به بهانه تأخير
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري دستورالعمل وزارت کار درخصوص قطع مقرري
بيمه بيکاري بهدليل تأخير 45دقيقه اي مقرري بگيران ،درثبت حضوروغياب
را ابطال کرد.به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري ،به دنبال شکايت
شاکي ازوزارت کارورفاه اجتماعي ،دستورالعمل وضوابط اجرايي حضوروغياب
مقرري بگيران بيمه بيکاري و دستورالعمل وضوابط حضوروغياب اثرانگشتي
که توسط اداره کل حمايت ازمشاغل وبيمه بيکاري وزارت کارمقررگرديده
ودرمواد غيبت وتأخير 45دقيقهاي منجربه قطع مقرري بيمه بيکاري خواهد
گرديد ،خارج از اختيار اداره کل حمايت از مشاغل و بيمه بيکاري وزارت
کار بوده و بر اين اساس درخواست ابطال اين دستورالعمل را مطرح کرده
است.هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پس ازبحث وبررسي دراين مورد،
دستورالعمل ياد شده را با اين استدالل که قطع مقرري بيمه بيکاري بيمه
شده ،به علت عدم حضوردر اداره کاروتأخير درحضور ،خالف ماده 8قانون
بيمه بيکاري است ازتاريخ تصويب ابطال کرد.

وقوع سيل وآبگرفتگي در 15استان کشور
رئيس سازمان امداد ونجات با اشاره به وقوع سيل و آبگرفتگي
در 5استان کشورگفت 21 :دستگاه خودرو توسط نيروهاي امدادي
ازمسيرسيالب رهاسازي شده است.مرتضي سليمي درگفتگوبا فارس،
در ارتباط با وقوع سيل و آبگرفتگي در  15کشور گفت :از 23
فروردين تا کنون استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ،اصفهان ،ايالم،
خراسان شمالي و رضوي ،چهارمحال و بختياري ،سمنان ،کرمان،
کرمانشاه ،کهگيلويه و بويراحمد ،فارس ،لرستان و يزد درگير سيل و
آبگرفتگي شده است.وي با اشاره به امدادرساني  1349حادثهديده ،گفت:
 21دستگاه در اين مدت از مسير سيالب رهاسازي و  22واحد مسکوني
از آب تخليه شده است.رئيس سازمان امداد و نجات از توزيع تعداد زيادي
چادر ،پتو ،موکت ،خرما ،بيسکويت ،آب معدني ميان حادثهديدگان
خبر داد و اعالم کرد :عمليات امدادي هم اکنون در ايالم ،خراسان
رضوي و کهگيلويه و بويراحمد ادامه دارد.

صورت تعادل درآمد و هزينه تفريغ بودجه شش ماهه اول سال 1396

اخطار اجرايي

مشخصات محكومعليه:
نام :عزت نام خانوادگي :شيخي وكندي نام پدر :ذكريا شغل -:نشاني محل اقامت :مجهولالمكان
مشخصات محكومله:
نام :محمد نام خانوادگي :طحاني فرد طاهري نام پدر :حسين شغل -:نشاني محل اقامت :راوند  -كوچه
باغخان پالك 18
محكومبه
به موجب راي شماره  690/96تاريخ  96/8/27حوزه هشتم شوراي حل اختالف شهرستان كاشان (به
موجب راي شماره-------------تاريخ-------شعبه----------دادگاه
عمومي )------كه قطعيت يافته است ،محكومعليه محكوم است به :به پرداخت مبلغ 50/000/000
ريال به موجب يك فقره چك به شماره 901/0216099 96/2/28نزد پستبانك بابت اصل خواسته و
پرداخت مبلغ  1/780/000ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت خسارت تاخير تاديه وجه از تاريخ سررسيد
چك تا زمان وصول بر مبناي نرخ تورم اعالمي از سوي بانك مركزي در حق خواهان .راي صادره غيابي
است تبصره  2ماده  36آ.د.م اعمال گردد هزينه نيمعشر دولتي پرداخت گردد.
ماده  34قانون اجراي احكام:
همينكه اجرائيه به محكومعليه ابالغ شد ،محكومعليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء
بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكومبه بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اسيتفا محكومبه از
آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند ،بايد ظرف مهلت مزبور صورت
جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد ،صريحا اعالم نمايد.
تاريخ ابالغ به محكومعليه.............:روز................ماه.............سال............

حوزه هشتم شوراي حل اختالف شهرستان كاشان

اصالحيه

در تاريخ  14فروردين  97آگهي مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده زريندام گلپا مجمع عمومي
عادي صحيح ميباشد.
تاريخ انتشار97/01/27 :
خ ش97/01/27 :

