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رئيس سازمان مديريت بحران گفت :ساختمانهاي دولتي در برابر زلزله ايمن نيستند.
به گزارش خبرگزاري فارس از بيرجند ،اسماعيل نجار در نشست استانداران ادوار
خراسانجنوبي ،اظهار داشت :بر اساس قانون پنج درصد اعتبارات کل بودجه کشور
در اختيار مديريت بحران قرار ميگيرد که از اين ميزان  3درصد براي پيشگيري
و  2درصد براي مقابله است.وي با تأکيد بر اينکه همه کارها به بودجه و دولت
برنميگردد ،اضافه کرد :در غرب کشور ساختمانهايي داشتيم که در سختترين
مناطق گسل پابرجا و ساختمانهاي زيادي به دليل اشکاالت و ايرادات تخريب
شدند.نجار با بيان اينکه ساختمانهاي استوار مانده آئيننامه  2800را رعايت کرده
بودند ،ادامه داد :اساس کار در بحث زلزله که عمدهترين حادثه در خراسانجنوبي
است پيشگيري است لذا ما نميتوانيم جلوي زلزله را بگيريم.وي در بخش ديگري از
سخنانش با يادآوري اين مطلب که با بهکارگيري عقل ،خرد ،علم و دانش ميتوانيم
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خود را در مقابل زلزله ايمن کنيم ،تبيين کرد :مردم بايد آرامش خود را حفظ و
بر مؤلفههاي ايمنسازي و نظارت دقيق بر ساختمانها توجه کنند.رئيس سازمان
مديريت بحران به تخريب ساختمانهاي دولتي از جمله بيمارستانها در زلزله غرب
کشور اشاره و مطرح کرد :متأسفانه ساختمانهاي دولتي در زلزله از رده خارج
هستند و اين در حالي است که بايد اين ساختمانها از مقاومت بيشتري نسبت
به ساير ساختمانها برخوردار باشند.نجار با ابراز تأسف از اينکه در ساخت و سازها
آئيننامه  2800و قوانين و مقررات را رعايت نميکنيم ،خاطرنشان کرد :بايد مسئوالن
در ساختوسازها موظف به نظارت شوند و توجه ويژهاي به اين مهم نمايند.وي
برخي تخريبها را ناشي از حوادث دانست و متذکر شد :براي جلوگيري از برخي
تخريبها بايد در ساخت و سازها نظارت مهندسان ناظر بيشتر و دقت بيشتري بر
ساخت و سازها انجام شود.
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افنديزاده خبر داد:

نوسازي  ۱۷هزار تاکسي در سال ۹۷

منتظري:

فريبخوردگان آشوبهاي اخير آزاد شدند
دادستان کل کشور گفت :فريبخوردگان آشوبهاي اخير آزاد شدند.به گزارش خبرنگار
مهر ،حجت االسالم محمدجواد منتظري در حاشيه مراسم نخستين سالگرد درگذشت
مرحوم هاشمي رفسنجاني در جمع خبرنگاران گفت :نقش مرحوم هاشمي در پيدايش،
هستي و تداوم انقالب و نيز در دوران دفاع مقدس بي بديل بود ،آرزو مي کنيم در برابر
زحماتي که براي انقالب کشيده اند درجات عالي و متعالي در آن دنيا داشته باشند.وي در
بخش ديگر مصاحبه خود درباره آخرين اخبار از بازداشتي هاي حوادث اخير کشور گفت:
فريب خوردگاني که در اغتشاشات اخير نقش مهمي در تخريب ها نداشتند آزاد شدند و
در حال حاضر تعداد اندکي از آنها در بازداشت هستند که در بين آنها فرقي بين دانشجو و
غيردانشجو نيست بلکه مالک بازداشت عمل آنهاست.منتظري درباره خبر خودکشي يکي از
بازداشتي ها در زندان اوين گفت :اين فرد معتاد بوده و فيلم وي نيز وجود دارد که پزشکي
قانوني درباره آن در حال تحقيق است.دادستان کل کشور گفت :درباره خبر خودکشي
يکي از بازداشتي ها در اراک نيز همچنان در حال انجام تحقيقات هستيم .همچنين خبر
خودکشي يک زنداني ديگر در دزفول خبر کذب و از اساس جعلي بود.

قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران از
نوسازي  ۱۷هزار تاکسي در سال  ۹۷خبر داد.شهريار افندي
زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تسنيم در خصوص
نوسازي ناوگان عمومي شهر تهران ،اظهار کرد :در اين زمينه
مديريت شهري به طور جدي وارد شده است به طوري که نوسازي
تاکسي ها و اتوبوس ها را در دستور کار خود قرار داده است.
وي در خصوص عمر مفيد استفاده از تاکسيها و اتوبوس ها،

بيان کرد :سن تاکسي حدود  10سال است ،امسال قرار بود
حدود  15هزار تاکسي نوسازي شود که از ابتداي سال تا به
امروز  3هزار و  559تاکسي نوسازي شدهاند و علت انجام
نشدن اين موضوع برميگردد به وام  20ميليون تومان که
اين تسهيالت بايد از طريق منابع دولتي (وزارت کشور و
بانکها) تنظيم شود که اين امر محقق نشد.قائم مقام معاونت
حملو نقل و ترافيک شهرداري تهران ادامه داد :براي سال 97
برنامه ريزي وسيعي براي اتوبوسها و تاکسي ها شده است ،به
طوري که در بخش تاکسيها 17هزار تاکسي نوسازي خواهند شد
ضمن اينکه بايد تسهيالت الزم در اختيار آنها قرار گيرد.به گفته
افنديزاده  ،براي نوسازي تاکسيها بين  20تا  30ميليون وام در
نظر گرفته شده است ضمن اينکه در حوزه نوسازي تاکسي ها
نياز به همکاري وزارت کشور است.وي با بيان اينکه در بحث
نوسازي اتوبوسها نيز برنامه ويژهاي پيش بيني شده و تسهيالتي
براي اين بخش در نظر گرفته شده است ،گفت :تا پايان سال نيز
 6هزار اتوبوس نوسازي خواهند شد.

رونق اقتصادي ورود نيازمندان
به کميته امداد را کاهش ميدهد
رئيس کميته امداد امام خميني(ره) گفت :اگر اقتصاد رونق بگيرد ،ورود نيازمندان به چرخه
حمايتي کميته امداد کاهش مييابد.به گزارش خبرگزاري فارس استان تهران از شهريار ،سيد
پرويز فتاح با سفر به شهرستان مالرد عالوه بر حضور در جمع مسئوالن و امدادگران اين
شهر ،از منزل دو خانوار تحت حمايت نيز بازديد کرد.رئيس کميته امداد امام خميني(ره)
با بيان اينکه مقام معظم رهبري ،رئيسجمهوري و نمايندگان مجلس به اين نهاد توجه
ويژهاي دارند ،گفت :اگرچه وسعت کار زياد است اما اگر اقتصاد رونق بگيرد ورودي کميته
امداد کاهش مييابد.وي با تأکيد بر اينکه پرداخت تسهيالت اشتغالزايي به مددجويان به
معناي قطع حمايت کميته امداد از آنها نيست ،افزود :اين نهاد پس از اطمينان کامل از
درآمدزايي طرح اشتغال و خودکفايي کامل خانوار تحت حمايت ،آنها را از چرخه حمايتي
کميته امداد خارج ميکند تا افراد نيازمند ديگر جايگزين شوند.فتاح با تأکيد بر اينکه
تسهيالت اشتغالزايي به مددجوياني مستعد پذيرش شغل پرداخت ميشود گفت :اين نهاد
با نظارت بر طرحهاي اشتغال مددجويان درصدد ايجاد مشاغل پايدار است بهگونهاي که
درنهايت خانوار تحت حمايت به خودکفايي برسد.

معاون قضائي رئيس کل محاکم تهران
منصوب شد
طي حکمي ،معاون قضائي رئيس کل محاکم استان تهران منصوب شد.به گزارش خبرنگار
مهر ،طي حکمي ،حيدر فتاحي به عنوان معاون قضائي رئيس کل محاکم استان تهران منصوب
شد.وي همچنين در انتصابي ديگر به عنوان رئيس مجتمع قضائي شهيد مدرس هم منصوب
شد.فتاحي پيش از اين به عنوان دادستان پرديس مشغول به فعاليت قضائي بود.

مدرس دانشگاه تهران گفت :يک سوم جمعيت جهان
در معرض خطر زلزله قرار دارند.سيد محسن طباطبايي
مزدآبادي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينکه
شهرها به خودي خود با مشکالت فراواني روبه رو هستند
که مخاطرات محيطي را نيز بايد به انبوه مشکالت آنها
اضافه کرد ،افزود :به نظر مي رسد شهرها بيش از پيش
به مکانهايي خطرناک تبديل مي شوند .وي با اشاره به
اينکه از هر سه نفر از جمعيت جهان يک نفر در معرض
خطر زلزله قرار دارد ،ادامه داد :در سال  ۲۰۱۷نزديک
به ۳۷درصد جمعيت جهان از  ۱۴۵کشور و ۳۱درصد از
مساحت ساخته شده جهان در مناطق بالقوه خطرناک
به لحاظ لرزه خيزي زندگي مي کنند که باالترين مقدار
آن مربوط به آسياست و اين آمار فقط طي  ۴۰سال
گذشته دو برابر شده است.نايب رئيس انجمن علمي
اقتصاد شهري ايران يادآور شد :بيش از يک ميليارد نفر
از  ۱۵۵کشور جهان در معرض وقوع سيل هستند بيش
از  ۴۰۰ميليون نفر در نزديکي آتشفشانهاي خطرناک
زندگي مي کنند و توفانهاي ناشي از سيکلونهاي حاره اي
۶۴۰ميليون نفر را در معرض تهديد قرار مي دهند .وي با
تاکيد براينکه بيش از ۴۰درصد افرادي که در نقاط پرخطر
لرزه خيز جهان قرار دارند در کشورهاي کم درآمد زندگي
مي کنند؛ گفت :شهرهاي کشورهاي کم درآمد جايي است
که جمعيت ،فقر و بالياي طبيعي همه با هم متمرکز
شده اند و دست به دست هم داده اند تا خطر به معناي
واقعي را به نمايش بگذارند.مدرس دانشگاه تهران با بيان

يک سوم جمعيت جهان در معرض خطر زلزله

اينکه زلزله و سيل و ديگر مخاطرات ،کشور فقير و غني
نمي شناسد و حتي بيشترين ميزان آنها در اياالت متحده
و ژاپن رخ مي دهد ،خاطرنشان کرد :اقتصاد عظيم و
انعطاف پذير اين کشورها مانع از فروپاشي زيرساختها
مي شود ،اما ساکنان مناطق حاشيه شهرها قربانيان اصلي
فجايع طبيعي از جمله زلزله هستند حتي اگر کيلومترها
دورتر از کانون زلزله باشند .دبير انجمن علمي اقتصاد
شهري ايران با اشاره به اينکه فقراي شهري اغلب مناطق
پرخطر اعم از حريم گسل ها ،آبراهه ها و مسيل ها ،مناطق
در معرض لغزش و ريزش ،دامنه هاي پر شيب تپه ها و

رئيس پليس راهور تهران بزرگ:

طرح زوج و فرد در سال  ۹۷تغيير نمي کند
همشهريان مشوش شد و نگران شدند که چه اتفاقي قرار است رخ دهد .اين
اطمينان خاطر را به شهروندان ميدهم که همه دستگاههاي مسئول اعم از
پليس ،شهرداري ،وزارت کشور ،مهمترين دغدغهشان آسايش مردم است و
نبايد هيچ طرحي ،اجرا شود که به مردم فشار مضاعفي بياورد يا دغدغهاي
را به دغدغههاي آنها اضافه کند .دليل اين همه کار کارشناسي و طوالني
شدن موضوع هم رفع همين نگرانيها و دغدغههاست.رئيس پليس راهور
تهران بزرگ در اين رابطه افزود :هنوز هيچ چيزي نهايي نشده است ،اما
داريم روي آن کار کارشناسي انجام ميدهيم .تا کنون اجراي اين طرح در
حوزه زوج و فرد منتفي شده است و در سال  ۱۳۹۷هم مانند سال جاري

اين طرح بدون هيچ گونه تغييري اجرا خواهد شد .ما چند شرط گذاشتيم
و الزاماتي را براي اجراي اين طرح مطرح کرديم .البته همه دست اندرکاران
نيز نگران بودند که بايد الزاماتي رعايت شود .ما تأکيد داريم که هر گونه
تغيير نبايد ميزان ترافيک تهران را در محدوده طرح ترافيک افزايش دهد.
مورد دوم اين است که آلودگي تهران نبايد افزايش يابد و موضوع سوم
نيز اين است که اگر قرار است طرحي اجرا شود ،حتماً بايد سازوکارهاي
اجرايي آن فراهم شود مانند نصب دوربينها و امکاناتي که بتوانيم نحوه
اجراي آن را مديريت کنيم .معتقديم که هر گونه محدوديت بايد راهکار
جديدي را نيز به مردم ارائه دهد.

معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي نيروي انتظامي اعالم کرد:

کاهش هشت درصدي سرقت خودرو در  9ماه گذشته

معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي نيروي انتظامي اعالم کرد :سرقت خودرو
در  9ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8 ،درصد کاهش داشته
است.رضا موذن در گفتگو با خبرنگار انتظامي ايرنا افزود :سه درصد باقيمانده از
 97درصد کشفيات سرقت خودرو مربوط به خودروهايي است که از مرزهاي
کشور ،خارج يا اوراق شده است به همين دليل کشف اين خودروها براي
ماموران غير تخصصي دشوارتر مي شود.وي ادامه داد :در  9ماهه گذشته
امسال ميزان سرقت محتويات داخل خودرو  5درصد کاهش يافته که اين
مهم به دليل افزايش سطح آگاهي مردم است چرا که شهروندان آموخته اند

هنگام ترک خودرو ،اجناس قيمتي و شخصي خود را با خود برده و به هيچ
عنوان اين اجناس را در خودرو نگهداري نکنند.موذن اضافه کرد :متاسفانه
در سرقت قطعات خودرو افزايش  10درصدي داشته ايم چرا که ابتدايي
ترين و راحت ترين سرقت ها ،سرقت قطعات خودرو است که عموما توسط
معتادان انجام مي شود چرا که در سطح شهر خودروهاي بسياري پارک
است و معتادان در نيمه هاي شب شيشه هاي خودرو را شکسته و قطعات
آن را سرقت مي کنند.معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي نيروي انتظامي
با اشاره به اينکه فرهنگ بيمه بدنه خودرو در کشور هنوز جا نيفتاده است،

گفت :اين موضوع بيشتر در مورد خودروهاي داخلي مصداق دارد چرا که
قطعات خودروهاي خارجي گران است و صاحبان آن براي کاهش خسارات
احتمالي ناشي از سرقت يا تصادف ،خودروهايشان را بيمه بدنه مي کنند.
موذن افزود :البته يک خأل قانوني براي بيمه بدنه خودروهاي داخلي وجود
دارد چرا که اگر قطعات خودرويي به سرقت برود به جاي اينکه بيمه هزينه
سرقت را پرداخت کند تا مال باخته با اين هزينه پرداختي قطعات مسروقه
ديگري را خريداري کند بايد قطعه به سرقت رفته را به مال باخته بدهد تا
از اين طريق دست دالالن در اين زمينه نيز کوتاه شود

عضو کميسيون تلفيق مجلس خبر داد:

تحول سالمت در مجلس خبر داد.اکبر ترکي در گفتگو با خبرنگار سالمت
ايرنا از تشکيل کميته حمايت از طرح تحول سالمت در اين کميسيون خبر
داد و گفت :کميته اي در کميسيون تلفيق بودجه  ٩٧مجلس تشکيل شد تا
راه هاي تامين منابع پايدار طرح تحول سالمت بررسي شود و همچنين مواردي
در اين طرح گنجانده شود تا شاهد کاهش هزينه هاي بهداشتي -درماني
باشيم.وي به افزايش بودجه نظام سالمت در کميسيون تلفيق اشاره کرد و
گفت :در اليحه بودجه  ٩.٥هزار ميليارد توماني براي سازمان بيمه سالمت

در نظر گرفته شده بود که در مجلس آن را به ١٥هزار ميليارد افزايش
داديم که اگر  ٥٥درصد اين افزايش به سازمان بيمه سالمت تعلق گيرد،
اين سازمان بيمه گر مي تواند بدهي خود را به مراکز درماني و داروخانه ها
پرداخت کند.ترکي ادامه داد :با اين رديف بودجه اي ،سازمان بيمه سالمت
مي تواند بدهي هايي را که تاکنون داشته ،پرداخت کند و بسياري از
چالش ها و مشکالت طرح تحول سالمت برطرف مي شود ،افزون بر اين بدهي
داروخانه ها نيز پرداخت و چالش هاي اين حوزه برطرف شود.

تشکيل کميته حمايت از طرح
تحول سالمت در مجلس
عضو کميسيون تلفيق بودجه  ٩٧مجلس از تشکيل کميته حمايت از طرح

آگهي تجديد مناقصه
نوبت دوم

شهرداري سيرجان در نظر دارد اجراي كانيوو وسط كوچه هاي سطح شهر شماره دو سال  96را براساس فهرست بهاي ابنيه سال
 96از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط كه داراي حداقل رتبه  5ساختمان و ابنيه از معاونت برنامه ريزي و نظارت
راهبردي رئيس جمهور باشد واگذار نمايد .لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت به عمل مي آيد از تاريخ نشر آگهي نوبت
دوم به مدت ده ( )10روز جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط مناقصه
 -1سپرده شركت در مناقصه  116/361/000ريال (يكصد و شانزده ميليون و سيصد و شصت و يك هزار ريال) مي باشد كه
بايستي به صورت واريز به حساب  3100003361004بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي
معتبر به نام شركت باشد.
 -2در صورتي كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -3به پيشنهادات مخدوش مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
 -4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود مي باشد.
 -5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاريخ تحويل پاكات  96/11/3مي باشد.
 -7تاريخ بازگشايي پاكات  96/11/3ساعت  17مي باشد.
 -8برآورد اوليه به مبلغ  2/327/213/191ريال مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول96/10/16 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/10/23 :
خ ش 96/10/16

معاون امور بين الملل دبير ستاد حقوق بشر گفت :توقف
اجراي اعدام در پرونده هاي مواد مخدر ،اقدام حقوق بشري
است.به گزارش خبرگزاري مهر ،کاظم غريبآبادي گفت :بعد
از تصويب قانون الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر،
دستورالعمل رئيس قوه قضائيه در اجراي اين قانون و ابالغ
توقف اجراي تمام احکام اعدام صادره در اين حوزه با هدف
بررسي مجدد و تطبيق آن با تسهيالت قانون جديد ،گام مهم
ديگري در حوزه حقوق بشر محسوب مي شود.وي با اشاره به
اين که ايران تاکنون هزينههاي مالي و انساني بسياري را در
راه مبارزه با مواد مخدر ،از جمله جلوگيري از ترانزيت آن به
اروپا صرف کرده است ،اذعان داشت :ايران ،بار اين مبارزه را
به تنهايي متحمل شده و کشورهاي اروپايي و سازوکارهاي
بينالمللي حقوق بشر نيز همواره به انتقاد از مجازات اعدام در
اين حوزه عادت کردهاند و هيچ وقت سهم خود را در اين مبارزه
ايفاء نکردهاند .از اينرو ،تصويب قانون جديد و بخشنامه اجرايي
رئيس قوه قضائيه محکي براي مواضع ،اقدامات و رفتار بعدي اين

روابط عمومي شهرداري سيرجان

مناطق در معرض فرونشست را براي اسکان انتخاب مي
کنند چرا که اين نواحي مخاطره آميز تنها گزينه آنهاست،
گفت :حاشيه نشينان در ساخت منازل غيرقانوني بهخاطر
فقر از مصالح بي کيفيت و بازيافتي استفاده مي کنند که
کمترين مقاومت را دارد و بر اين عوامل بايد فقر فرهنگي و
نداشتن سواد جهت و درک پذيرش آموزشهاي مرتبط با
باليا را نيز افزود.طباطبايي مزدآبادي با بيان اينکه شواهد
بسياري نشان مي دهد که حواشي شهرها و زاغه ها و
حلبي آبادها بيشترين تلفات را در زلزله و سيل پذيرا
مي شوند ،زلزله  ۷ريشتري  ۲۰۱۰در هائيتي که بيش

وزير ورزش و جوانان مطرح کرد:

راهاندازي  60خانه جوان فعال
در کشور

کشورها و مکانيسم ها خواهد بود.معاون دبير ستاد حقوق بشر
بازنگري در کل قانون مبارزه با مواد مخدر را شرط اساسي در
کارآمد کردن اين مبارزه خواند و تاکيد کرد که همزمان ،حفظ
حقوق افراد و خانوادههايي که در دام موادمخدر گرفتار ميشوند
و کاهش آسيبهاي اجتماعي ناشي از اين معضل نيز بايد به
عنوان يک اقدام اساسي حقوق بشري در دستورکار نهادهاي
مسئول ،به ويژه مجلس شوراي اسالمي قرار گيرد.

مدرس دانشگاه تهران عنوان کرد:

رئيس کميته امداد:

رئيس پليس راهور تهران بزرگ از اجراي طرح زوج و فرد در سال آينده
مانند سال جاري خبر داد.به گزارش خبرگزاري مهر ،سردار محمدرضا
مهماندار در خصوص طرح زوج و فرد در سال آينده گفت :طرح زوج و
فرد بدون هيچگونه تغييري در سال  ۱۳۹۷مانند سال جاري اجرا خواهد
شد .سهميههاي اقشار مختلف براي ورود به طرح ترافيک نيز در جاي خود
باقي خواهد ماند .مسئلهاي که اکنون داريم روي آن کار ميکنيم ،بحث
نحوه پرداخت است که حتماً به نفع مردم خواهد بود.وي درباره نحوه اجراي
طرح زوج و فرد و طرح ترافيک در سال  ۱۳۹۷گفت :در دو سه هفت ه اخير
که بحث طرح ترافيک و زوج و فرد و تغييرات آن مطرح شد ،ذهن خيلي از

غريبآبادي :توقف اجراي اعدام در پرونده هاي مواد مخدر
اقدام حقوق بشري است

دبير جامعه هتلداران ايران گفت :صنعت هتلداري ايران آينده روشني ندارد.
به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد ،کاميار اسکندريون در جلسه کميته
برنامهريزي جامعه هتلداران ايران اظهار داشت :سود هتلسازي نسبت به
سرمايه در کشور  5درصد است که اين درصد خوبي نبوده و سرمايهگذاران
تنها به صورت دلسوزانه فعاليت ميکنند.وي با اشاره به اينکه فعاليت در
عرصه هتلداري هيچگونه توجيه اقتصادي ندارد ،ادامه داد :سازمان ميراث
فرهنگي در زمينه توزيع سفر نتوانسته است موفق عمل کند که اين مسئله
ميتواند سبب نگراني شود گرچه که تالشهايي را در اين زمينه انجام داده
است.دبير جامعه هتلداران ايران متذکر شد :مديريت هتلداري در شهرهاي
کشور و به ويژه در مشهد بايد به صورت ويژه انجام شود تا شاهد خالي ماندن
بخش زيادي از گنجايش هتلها در برخي از فصول سال نباشيم.

از  ۲۲۰هزار نفر را کشت شاهدي بر اين مدعا خواند و
گفت :تلفات سيل در هندوستان نيز مويد همين امر است
که حلبي آبادها بيش از هر مکان ديگري مستعد ويراني
هستند .مديرمسئول فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد و
مديريت شهري با تاکيد براينکه استراتژي هاي کاهش
ريسک مديران و تصميم سازان بيش از هرچيز بايد بر
اين مناطق متمرکز شوند ،يادآور شد :اين موضوع توجه
جامعه جهاني را به خود جلب کرده است به طوري که
در سال  ۲۰۰۵کشورهاي عضو سازمان ملل چارچوب
اجرايي هيوگو را براي کاهش مخاطرات طبيعي امضاء
کردند.وي در اين خصوص توضيح داد :اين چارچوب
زير نظر دفتر سازمان ملل متحد براي کاهش خطر باليا
( )UNISDRبه صورت جامع نقش دولتها و سازمانهاي
ملي و بين المللي ،اجتماعات داوطلب ،بخش خصوصي،
دانشگاهها و مراکز آکادميک ،را در تالش براي تاب آور
ساختن شهرها در فاصله سال هاي  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۵را
به وضوح مشخص مي کند .مدرس دانشگاه تهران در
پايان با بيان اينکه زلزله هر فرد و هرچيز را تحت تاثير
قرار مي دهد ،گفت :زلزله فقط فروريختن ساختمانها
و از بين رفتن زيرساختها نيست بلکه مي تواند حيات
اجتماعي ،فرهنگي اقتصادي و سياسي يک شهر و حتي
يک کشور را به مخاطره بيندازد اما واکنش هر شهري به
زلزله متاثر از سيستم سياسي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي
آن شهر دارد و سرعت بازگشت به شرايط پيشا زلزله در
واقع سطح توسعه آن شهر را نشان مي دهد.

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم بهآقايان و خانم ها
ناصر ملكيان و غيره فرزندان محمود
خواهانها آقايان و خانم ها جعفر  -كريم  -محسن  -فيروزه  -صديقه
عذرا  -كبري همگي شريعتي فرزندان محمد و سكينه تقي پور فرزندخليل همگي با وكالت مهدي خليلي دادخواستي به طرفيت خواندگان
آقايان و خانم ها ناصر -حميد  -سعيد مكاريان فرزندان ستار  -عالم
بهادري  -فرح مكاريان فرزند محمود  -محسن  -مرتضي  -رضا مكاريان
فرزندان بيوك آقا -عاليه يميني  -سعيد  -ناصر  -منصور  -اميرحسين
 آزاده  -پريوش  -مهوش ملكيان فرزندان محمود  -سيدسجاد  -سيدهرباب يعقوب نژاد فرزندان سيد ابراهيم و ستاد اجرايي حضرت امام (ره)
به خواسته جلب ثالث در پرونده كالسه  960749مطرح كه به اين شعبه
ارجاع و به شماره پرونده كالسه  960749-960906شعبه  1دادگاه عمومي
حقوقي شهرستان زنجان ثبت و وقت رسيدگي مورخ  1396/12/19ساعت
 8/30تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئين
دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خواندگان سعيد -ناصر-
منصور  -اميرحسين  -آزاده  -پريوش و مهوش ملكيان فرزندان محمود
درخواست وكيل خواهانها مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار
آگهي مي گردد تا خواندگان (مجهول المكان) ظرف يك ماه پس از تاريخ
انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه
ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي
در دادگاه حاضر گردد.
م الف 1460
دادرس دادگاه شعبه  1دادگاه عمومي حقوقي شهرستان
زنجان  -وحيد بختياري
آگهي تحديد حدود اختصاصي
به استناد ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف تحديد حدود ششدانگ
عرصه و اعيان يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده داراي پالك
 6865فرعي از  -19اصلي واقع در اراضي قريه علي آباد بخش شش ثبت
علي آباد كتول به مساحت  200متر مربع ملكي خانم شكوفه روستا فرزند
محمد رحيم ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ  1396/11/18در محل
وقوع ملك واقع در علي آباد كتول  ،خيابان شهيد عباس زنگانه ،خيابان
رزمندگان  ،كوچه گلستان سه  ،بعمل خواهد آمد.
از اين رو چنانچه مجاوري يا هر شخصي نسبت به حدود يا حقوق ارتفاعي
حقي براي خود قائل است ميتواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت
مجلس تحديدي حدود اعتراض خود را كتبا با ذكر شماره پالك به اداره
ثبت شهرستان تسليم نموده و عالوه بر آن ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست به مرجع ذيصالح قضائي تقديم
نمايد در غير اين صورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي ميتواند به
دادگاه مراجعه و گواهي عدم تقديم و درخواست را دريافت به اداره ثبت
تسليم نمايد بديهي است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق
مقررات مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود.
تاريخ انتشار 96/10/23
د ش 96/10/23
م الف 51670
عيسي حسن قاسمي
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك عليآبادكتول
دادنامه به شماره م الف  1440در روزنامه رسالت مورخه  96/10/19به
شماره  9126سطر اول خواهان آقاي مهدي اله ويرن صحيح مي باشد كه
بدينوسيله تصحيح مي گردد.
شهبازي  -قاضي شعبه  7شوراي حل اختالف زنجان

وزير ورزش و جوانان از راهاندازي  60خانه جوان فعال در کشور خبر داد.به گزارش
خبرگزاري فارس از نيشابور ،مسعود سلطانيفر در ديدار با مسئوالن و ورزشکاران
اين شهرستان اظهار داشت :تالش ميکنيم تا جامعه را اميدوار و بانشاط نگهداريم
و به توسعه کشو ر کمک کنيم.وي با بيان اينکه مهمترين شعاري که در کشور داده
شده ،يعني تقسيم عادالنه امکانات در کشور است و دولتها براي تحقق آن تالش
کردهاند ولي يادمان نرفته است که در دوران قبل از انقالب ،بسياري از مناطق
کشور فاقد امکانات رفاهي بود اظهار داشت :در سالهاي اول انقالب در کل کشور
يک مجموعه  100هزار نفره در تهران داشتيم و در اکثر استانها نيز امکانات نبود.
سلطانيفر با بيان اينکه در بخش سازمانهاي مردمنهاد اتفاقهاي خوبي افتاده
است ،اظهار داشت :در ابتداي دولت  100سازمان مردمنهاد فقط بود ولي امروز به
بيش از دو هزار سازمان مردمنهاد رسيده است ،همچنين در ابتداي دولت خانههاي
جوان تا حدودي جمع شده بود ولي امروز به حدود  60خانه جوان رسيده است.وي
اضافه کرد :سقف تسهيالت ازدواج را در ابتداي دولت به  100ميليون ريال رسانديم
و امروز به  150ميليون ريال رسيده و  9تريليون و  800ميليون ريال نيز در سال
 95تسهيالت ازدواج دادهايم.

عضو سابق کميسيون بهداشت و درمان مجلس:

کاهش  50درصدي ماليات بر سيگار
اشتباه است
عضو سابق کميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت :کاهش  50درصدي
ماليات بر سيگار اشتباه است.عبدالرحمان رستميان در گفتگو با خبرنگار
خبرگزاري فارس استان تهران در شهرري درباره وضع مصرف دخانيات در
کشور اظهار کرد :سيستم برخورد دولت ما در قياس عکس سياستهاي
کشورهاي خارجي است.وي با اشاره به اينکه متأسفانه  50درصد ماليات بر
سيگار کاهش پيدا کرده و اين اشتباه است ،تصريح کرد :اين حرکت درست
نبود و يک اقدام تخريبي به شمار ميرود.وي با تأکيد بر اينکه کاهش
 50درصدي ماليات بر سيگار به نفع کارخانجات توليد سيگار است ،اضافه
کرد :اين حرکت از لحاظ مالي به نفع دولت و از سوي ديگر بستر مناسبي
براي سالمت مردم نيست.رستميان با بيان اينکه در دنيا مصرف سيگار را کم
ميکنند ،افزود :ولي عکس آن ما در کشور مصرف سيگار را افزايش ميدهيم.
وي با اشاره به اينکه اکثر کشورهاي دنيا تا سال  2025دنبال عاريکردن
کشورشان از دخانيات هستند ،تصريح کرد :به همين دليل ماليات بر دخانيات
را افزايش دادهاند ،ولي در عوض ايران کاهنده نرخ ماليات بر دخانيات است.
عضو سابق کميسيون بهداشت و درمان مجلس با تأکيد بر اينکه دو کارخانه
دخانيات در آستانه تأسيس است ،اضافه کرد :اين اتفاق قرار است تا پايان سال
 96بيفتد.رستميان با بيان اينکه بايد پول و تسهيالت بدهيم تا کارخانجات
توليد سيگار در کشور بستر توليدات مناسب شوند ،اظهار کرد :تا بهتدريج
توليد دخانيات در کشور کاهش پيدا کند.

آگهي تحديد حدود اختصاصي
به استناد ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف تحديد حدود ششدانگ
عرصه و اعيان يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده داراي پالك
 6866فرعي از  -19اصلي واقع در اراضي قريه علي آباد بخش شش ثبت
علي آباد كتول به مساحت  154/72متر مربع ملكي خانم زبيده قوامي
فرزند محمود ساعت  9صبح روز پنجشنبه مورخ  1396/11/19در محل
وقوع ملك واقع در علي آباد كتول  ،خيابان آيت  ،كوچه شقايق پانزده
 ،بعمل خواهد آمد.
از اين رو چنانچه مجاوري يا هر شخصي نسبت به حدود يا حقوق ارتفاعي
حقي براي خود قائل است ميتواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت
مجلس تحديدي حدود اعتراض خود را كتبا با ذكر شماره پالك به اداره
ثبت شهرستان تسليم نموده و عالوه بر آن ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست به مرجع ذيصالح قضائي تقديم
نمايد در غير اين صورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي ميتواند به
دادگاه مراجعه و گواهي عدم تقديم و درخواست را دريافت به اداره ثبت
تسليم نمايد بديهي است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق
مقررات مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود.
تاريخ انتشار 96/10/23
د ش 96/10/23
عيسي حسن قاسمي
م الف 51671
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك عليآبادكتول

آگهي مزايده (مرحله دوم)

حسب پرونده اجرايي كالسه  950044اجراي احكام مدني بخش حسن آباد
ياسوكند موضوع درخواست محكوم له آقاي ابراهيم راسخي به طرفيت
وراث مرحوم ابوتراب راسخي حسب اجراييه صادره موضوع فروش يك
باب انباري و منزل مسكوني به مساحت  1146/55متر مربع يك قطعه باغ
متصل به منزل مذكور به مساحت  1500متر مربع واقع در خيابان شهيد
شريفي ياسوكند از توابع شهرستان بيجار به قيمت پايه جمعا 2500000000
ريال تاريخ اجراي مزايده  1396/11/18از ساعت  10لغايت  12ظهر با حضور
در واحد اجراي احكام دادگاه عمومي حسن آباد ياسوكند مي باشد مراتب
جهت اطالع عموم براي شركت در مزايده مذكور اعالم مي گردد.
م الف 1458
مدير دفتر اجراي احكام دادگاه عمومي ياسوكند

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي هاشم نقي
زاده فرزند
خواهان آقاي حسين پرچيانلو دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي هاشم
نقي زاده به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره
پرونده كالسه  9609982602100472حوزه شماره  12شوراي حل اختالف
شهرستان زنجان ثبت و وقت رسيدگي مورخ  96/11/30ساعت  17تعيين
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئين دادرسي مدني
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت
در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني
كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
م الف 1456
مسئول دبيرخانه حوزه شماره  12شوراي حل اختالف
شهرستان زنجان  -رحمتي

