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مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان ،روستائيان و عشاير گفت :با طرح جديدي که در بحث توانمندسازي داريم ،توانستهايم افراد زيادي را تحت پوشش بيمهاي قرار دهيم.محمدرضا واعظ
مهدوي ،مدير عامل صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان ،روستائيان و عشاير در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد :افراد فاقد توان کاري ،زنان فاقد درآمد و خانواده زندانيان در صورت انجام
کار توليدي يا مشاغل خانگي ،تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان قرار ميگيرند .خانوادههاي بدون سرپرست و خانوادههايي که سرپرست آنها را سرباز به عهده دارد نيز ميتوانند تحت
پوشش بيمه صندوق قرار بگيرند.واعظ مهدوي افزود :در بحث توانمند سازي توانستهايم تفاهم نامهاي با اتحاديههاي صنفي و شغلي مختلف منعقد کنيم .وي در ادامه با تاکيد بر اينکه سازمان
بهزيستي و دولت ارکان اصلي توانمندسازي هستند ،گفت :افراد تحت پوشش بعد از اخذ معرفي نامه صندوق ،ميتوانند به سازمان بهزيستي مراجعه کنند.

۱۰هزار دانشآموز معتاد نيازمند درمان

اخبار

تا اطالع ثانوي افزايش
شهريه مهدها ممنوع!

مدير کل امور کودکان و نوجوانان بهزيستي
کشــور گفت :شــهريه مصوب سال ۹۷
مهدکودکها تا پايان ارديبهشت ماه اعالم
ميشــود و تا آن زمان ،مهدها نميتوانند
افزايش شــهريه داشته باشند.محمد نفريه
در گفتوگــو با فارس ،در رابطه با افزايش
شهريه مهد کودکها در سال جديد ،گفت:
بر اساس بخشــنامه هيأت دولت تا پايان
فروردين ماه مهدها نبايد هيچ گونه افزايش
قيمتي در شــهريههاي خود داشته باشند.
وي ادامه داد :در مهلــت باقيمانده که از
ماههاي ابتدايي سال ميگذرد با کميتههاي
اســتاني و با حضور نمايندههاي مهدهاي
کــودک و نمايندگان ســازمان حمايت از
مصرفکنندگان جلســاتي برگزار شــده و
بــه جمعبندي رســيد ه ايم.مدير کل امور
کودکان و نوجوانان بهزيستي کشور افزود:
بايد تا اين لحظه نرخ مصوب اعالم ميشد
اما به دليل اينکه دو تا سه استان مشکالتي
در تعيين نرخ شــهريه داشتند ابالغ ما به
تأخير افتاده است.
نصب  ۳۷۴مخزن آب
در تهران براي مواقع بحران

رئيس کميسيون سالمت شوراي شهر تهران
گفت :قرار است مخازني در  374نقطه تهران
نصب شود تا بتوانيم در مواقع بحران آب مورد
نياز شهر را تأمين کنيم .زهرا صدراعظم نوري
در گفتوگو با فارس ،به بررسي اليحه طرح
آب اضطراري در تهران اشــاره کرد و گفت:
به پيشنهاد سازمان آب طرح آب اضطراري
در دســتور کار قرار گرفت تا در زمان بحران
بتوانيم آب مــورد نياز تهران را تأمين کنيم.
رئيس کميسيون سالمت شورا ادامه داد :قرار
اســت مخازني در  374نقطه تهران نصب
شود تا بتوانيم در مواقع بحران آب مورد نياز
شهر را تأمين کنيم در حال حاضر در زرگنده
و پارکشــهر دو مخزن نصب شــده است.
به گفته نوري ،مکانهاي اين کار توســط
شهرداري تأمين ميشود .وي با بيان اينکه
در حال حاضر وضعيــت ذخاير آبي تهران
خوب اســت ،گفت :بارشها خوب بوده و در
وضعيت مناسبي هستيم و فع ً
ال مشکلي وجود
ندارد.نوري از شهروندان تهراني خواست که
در مصرف آب صرفهجويي کنند تا در فصل
گرما دچار مشکل نشويم.

رئيس سازمان مدارس و مراکز غيردولتي وزارت آموزش و پرورش گفت :حداکثر تا سهشنبه
آينده جلسه شــوراي سياستگذاري برگزار و شــهريه در آن بررسي ميشود و به صورت
سراســري نرخ شهريه را تا قبل از خردادماه اعالم ميکنيم.به گزارش ايسنا ،مجتبي زيني
وند درباره تخلفات گزارش شــده از پيش ثبت نام مدارس غير دولتي اظهار کرد :دو مورد
تخلف گزارش شــده بود که تذکرات الزم به متخلفان داده شده است .وي افزود :تنها دو
مدرسه اقدام به دريافت شهريه اضافه از چند دانش آموز کرده و مديران مدرسه تخلف کرده
بودند که به خانوادهها عودت داده شد.

مديرکل دفتر مراقبت در برابر آسيبهاي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد :حدود
 ۱۰هزار نفر از دانش آموزان کشــور از نظر اعتياد در مرحلهاي قرار دارند که پس از تجربه
مصرف اوليه به مصرف خود ادامه داده و امروزه نيازمند درمان هستند.به گزارش ايسنا ،دکتر
منصور کيايي با اشاره به فعاليتهاي وزارت آموزش و پرورش در حوزه اعتياد دانش آموزان،
گفت :وزارت آموزش و پرورش بارها و به صورت متعدد دغدغههاي خود را در حوزه مصرف
مواد در گروه سني دانشآموزان مطرح کرده است .وي همچنين در ادامه اضافه کرد :امروزه
حدود  ۱۰۰هزار نفر از دانش آموزان کشور در معرض خطر اعتياد هستند.

افزايش نرخ کرايه تاکسي
و اتوبوس تا پايان ارديبهشت

رئيــس کميســيون
عمران شوراي شهر
تهــران از افزايــش
 ۱۲.۵درصــدي نرخ
کرايــه اتوبــوس و
تاکسي تا پايان ارديبهشتماه خبر داد.محمد
عليخاني در گفتوگو با فارس درباره افزايش
نرخ کرايه اتوبوس ،تاکسي و ون نيز گفت:
بر اساس چند آيتم از جمله شرايط آب و هوا،
ترافيک و شب متوسط کرايهها  12.5درصد
افزايش پيدا کرد که نرخ معقولي است.وي
افزود :نرخها در گذشته کارشناسيشده نبود
و بر اساس مصوبه شــورا  10تا  15درصد
کرايهها افزايش مييافــت و چون نظارت
دقيقي نبود در بخشــي از شهر اعمال و در
بخش ديگر به درستي اعمال نميشد.رئيس
کميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر
تهران افزود :در صورتي که در هيأت تطبيق
تصويب شــود ،نرخها تا پايان ارديبهشت
افزايش مييابد.

اعالم نرخ «شهريه» مدارس غيردولتي تا پايان ارديبهشت

توگویی ویژه مطرح كرد
عضو كميسيون بهداشت مجلس در گف 

هيچ نگراني براي تامين ارز دارو وجود ندارد
توليد  85درصد داروي مورد نياز بيماران در داخل كشور

گــروه اجتماعي ـ نــدا جعفری :طي
روزهــاي اخير به دليل نوســانات نرخ
ارز و خــروج آمريکا از برجام نگرانيها
مبني بر کمبود برخي اقالم دارويي به
وجود آمده ،اما اين در حالي است كه به
گفته قرباني عضو كميسيون بهداشت
مجلس شــوراي اسالمي ،هيچ نگراني
در خصــوص تاميــن داروي مورد نياز
بيمــاران وجود ندارد و مــردم نبايد به
شايعات توجه كنند .
«محمد حسين قرباني» عضو كميسيون
بهداشت مجلس شــوراي اسالميدر
خصــوص نگرانيهايي كه درخصوص
كمبــود برخي از اقــام دارويي درپي
خروج آمريكا از برجام و نوسانات بازار
ارز ايجاد شده است به «عصر ايرانيان»
گفت  :ما در حال حاضر گزارشي مبني بر
كمبود دارو در كشور نداريم ؛ به هرحال
درست است آمريكا اعالم كرده كه از
برجام خارج شده اما هنوز تحريميآغاز
نشــده و ما اميدواريم كه اروپا در اين
زمينه نقش موثــري را ايفا كند .وي
در ادامه توضيح داد  :موضوع تامين ارز
داروها در حال حاضر از اهميت بسياري
برخوردار اســت و در اين راستا دولت
قيمت ارز تك نرخــي را  4200اعالم
كرد و از طــرف ديگر فضاي مثبتي را
ايجــاد در خصوص تامين ارز مورد نياز
براي كاالهاي ضروري مثل دارو ايجاد
شده است .
قرباني اظهار داشــت  :در جلســه غير
علني روز يكشــنبه  22ارديبهشت وزير
اقتصاد ،معاون اول رييس جمهور ،رييس
كل بانك مركزي متعهد شدند ارز مورد
نياز كاالهاي اســتراتژيك مانند دارو را
با سوبســيد تامين كنند ،يعني دالر كه
 4200اســت با قيمت  3800در اختيار
قرار گيرد وقدم موثري براي رفع مشكل
دارو به شمار ميرود؛ اما طبيعي است كه
شــايعات نيز در اين حوزه بوجود آيد و
مردم نبايد به آن توجه كنند  .اين عضو
كميسيون بهداشت مجلس تصريح كرد:
ضروري اســت در حال حاضر فضايي
ايجاد شــود كه داروي مورد نياز كشور

با واردات يا توليد داخلي تامين شــود .
خوشبختانه آمارها نشان ميدهد كه 85
درصد داروي مورد نياز بيماران در داخل
كشور توليد ميشود  .البته ممكن است
در برخي از موارد براي توليد مواد اوليه
اين داروها نياز به واردات داشته باشيم.
وي گفت :براي رفع مشكل دارو تامين
ارز مورد نياز و و ارز سوسبيدي از اهميت
بسياري برخوردار است تا داروهاي مورد
نياز بيماران صعبالعالج و بيماران خاص
تامين شود.
قرباني در خصوص داروهاي بي كيفيت
نيز توضيح داد  :بــه هر حال دارو توليد
ايران  ،كشورهاي اروپايي و آسيايي بايد
از يك استاندارد الزم برخوردار است ؛ در
اين راســتا من از توليد كنندگان داخلي
درخواست ميكنم با توجه به اينكه سال
توليد ملي نيز هســت  ،كيفيت داروي
ايراني بيش از گذشــته مورد توجه قرار
گيرد تا ذائقه مردم يه ســمت داروهاي
خارجي نرود .
خط و نشان وزارت بهداشت براي
متخلفان بازار دارو

دکتر ايرج حريرچي ســخنگوي وزارت
بهداشــت نيز دربــاره برخــي اظهار
نگرانيها مبني بــر کمبود برخي اقالم

دارويي به دليل نرخ ارز و خروج آمريکا
از برجام ،ضمن رد اين موضوع و با اشاره
به دستور وزير بهداشــت براي تشديد
بازرســيها در حوزه دارو و تجهيزات،
گفت :تعدادي اندک ميخواهند از شرايط
سخت احتمالي ،سوء استفاده کرده و از
آب گل آلود ماهــي بگيرند ،اما قطعا با
آنها برخورد قانوني ميکنيم .وي پاسخ
به سوالي درباره اظهاراتي مبني بر کمبود
برخي اقالم دارويي و يا عدم تامين مواد
اوليه براي کارخانههــاي توليد دارو به
دليل نرخ ارز و بحــث خروج آمريکا از
برجــام گفت :اوال ترامپ چند روز پيش
تصميمش را در خصوص خروج از برجام
اعالم کرد و اين تصميم ســه ماه ديگر
اجرا ميشــود .حال برخي ميخواهند از
اين وضعيت ســوء اســتفاده کنند .بايد
توجه کنند که ما جلسات متعدد را در اين
حوزه برگزار کردهايم و رييس ســازمان
غذا و دارو هم هر روز با بانک مرکزي و
وزارت بهداشت جلسه دارد .در اين شش
روزه نه اقداميبــراي واردات مواد اوليه
انجام دادهايم و نه اتفاق جديدي افتاده
است .خوشــبختانه اکثر واردکنندگان
و توليدکننــدگان دارو با مــا به توافق
رســيدهاند.حريرچي تاکيد کرد :البته در
موارد جزيي ميبينيم چه صحبتهايي

مبنــي بر کمبــود اقالم دارويــي و يا
تجهيزات پزشکي با استداللهاي کامال
نادرست مطرح ميشود .نميشود که با
ارز  ۴۲۰۰توماني كااليــي را وارد کرد
و بعــد بخواهيم با قميــت باالتر آن را
بفروشيم .بنابراين در برخي موارد اعالم
ميشود ما بايد دارو را جايگزين کنيم و
آن را به قميت جديد بفروشــيم .کسي
که با دالر مشخصي جنســي را آورده
نميتواند آن را با قميت جديد به فروشد.
اين درحالي است که در ژاپن بعد از بروز
سوناميفروشــندگان قميتهايشان را
کاهش دادند .در کشور ما که اتفاقي رخ
نداده است.
دستور وزير بهداشت براي تشديد
بازرسيهاي دارويي

وي تاکيد کــرد :در گزارشهايي که نهاد
رياست جمهوري و دســتگاههاي نظارتي
ارائه دادند اعالم شــد که بخش دارو جزو
بخشهاي قابل قبول بوده است .البته طبق
گزارشها اختالالتــي در زمينه مکملها
وجود داشــته ،امــا در دارو اختاللي ديده
نشده است .وزير بهداشت نيز دستور تشديد
بازرسيها را داده اســت.وي با بيان اينکه
مشــکلي نبايد دردارو و تجهيزات پزشکي
رخ دهد ،گفت:تعدادي اندک ميخواهند از

شرايط سخت احتمالي ،سوء استفاده کنند
و ميخواهند از آب گل آلود ماهي بگيرند،
اما قطعا با آنها برخورد قانوني ميکنيم .بايد
توجه کنيم کســاني که در شرايط سخت
در کنار مردمشــان نميايستند ،بعدها دچار
مشــکل خواهند شــد و ما در خريدهاي
بعديمان از آنها ،تجديد نظر جدي ميکنيم.
حريرچي در پاسخ به سوالي درباره وضعيت
داروهاي  OTCگفت :قرار بود اين داروها
براي افراد غير بيمــار خاص و غير کودک
از تحت پوشــش بيمه خارج شود که اين
موضوع در شــوراي عالــي بيمه تصويب
شــد ،اما هنوز براي عملياتي شدن به طور
نهايي تصويب نشده است.وي در پاسخ به
ســوال ديگري درباره رعايت قيمت پشت
جلد داروها گفت :درخواســت ما از انجمن
داروســازان اين است که روي اين موضوع
نظارت کنند تا تخلفات جزيي هم رخ ندهد.
يکي از مکانيسمهايمان نظارت مردم است.
بنابراين حتما قيمت پشت جلد داروها را نگاه
کنند و در صورت تخلف به ســامانه ۱۹۰
اطالع دهند.
رفع کمبود آمپول ايمنوگلوبولين

حريرچــي دربــاره ناياب شــدن آمپول
ايمنوگلوبولين گفــت :از آنجايي که اين
آمپــول را يک شــرکت وارد ميکرد و
مقداري در انتقال ارز دچار مشــکل شد،
مشــکالتي درباره آمپــول رخ داد ،اما به
اين مشکالت رسيدگي شــد و در حال
حاضر مشکلي در اين زمينه وجود ندارد.
در عين حال به نظر ميرســد افرادي که
دلسوزند نبايد اين افکار را از طريق رسانه
اعالم کنند ،بلکه اين مشــکل را با ما در
ميان بگذارند تا آن را حل کنيم .بايد توجه
کرد که ساالنه  ۱.۵ميليون مورد زايمان
در کشور انجام ميشود و با انتشار چنين
اخباري اضطراب براي اين خانوادهها ايجاد
خواهد شد .به گزارش ايسنا ،وي در پاسخ
به سوالي درباره فعاليت وزارت بهداشت در
تلگرام گفت :ما تابع قوانيني هستيم که در
مجموعه دولت ابالغ ميشــود و در حال
حاضر وزارت بهداشت در تمام کانالهاي
ايراني فعال است و به مقتضي زمان و از

رييس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش خبر داد

آزمون مشترک مدارس سمپاد و نمونه دولتي براي جذب دانشآموز

رييس مرکز ســنجش وزارت آموزش و پرورش
گفت :براي پذيرش دانشآموز در پايه دهم مدارس
سمپاد و نمونه دولتي يک آزمون مشترک برگزار
ميشود.
به گزارش تســنيم ,عبدالرسول عمادي در حاشيه
مرحله دوم انتخابات نمايندگان فرهنگيان در هيئت
امناي صندوق ذخيــره در جمع خبرنگاران درباره
برگزاري آزمون پايه دهم مدارس ســمپاد اظهار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی حوزه ثبتی شهرســتان فومن برابر رای شماره 139660318003000412
 97/1 /29هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهایفاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
آقای پیمان پور نوروز فرزند بهروز بشــماره شناســنامه  3993صادره از تهران
به شــماره ملی  0071881417ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکبابخانه و
انباری بمساحت  436/50مترمربع پالک  144فرعی از  87اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  9و  37و  38فرعی از  87اصلی واقع در پامســار بخش  24گیالن
خریداری از مالک رســمی اقای احمد نوروزی محرز گردیده اســت .لذا به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدورســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشــاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل
تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت
اول 97/2/25 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/3/8 :
 240سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی حوزه ثبتی شهرســتان فومن برابر رای شماره 139760318003000514
 97/2 /1هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهایفاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی

کرد :برنامــه آزمون ورودي دوره دوم متوســطه
مدارس ســمپاد در تاريخ  11خرداد اســت و يک
آزمون براي پذيرش دانشآموز در مدارس سمپاد
و نمونه دولتي برگزار ميشود.وي افزود :برمبناي
اين آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتي اقدام به
گزينش دانشآموز ميکنند.رئيس مرکز سنجش
وزارت آموزش و پرورش در پاســخ به اين پرسش
که آيا تعداد پذيرش دانشآموز در مدارس ســمپاد

دوره دوم متوسطه کاهش مييابد؟ گفت :خير بر
اساس چارچوبي که دارند دانشآموز خواهند گرفت
و افــرادي که در اين آزمون نمره ميآورند ابتدا به
مدارس ســمپاد ميروند و بعد بــه مدارس نمونه
دولتي.عمادي درباره استانداردهاي جذب دانشآموز
در مدارس سمپاد بيان کرد :مدارس سمپاد و نمونه
دولتي با دو هدف متفاوت تأسيس شدهاند .مدارس
ســمپاد دانشآموزان تيزهوش را تحت پوشــش

خانم ســمیه دانائی فرزند رضا بشــماره شناســنامه  14098صادره از تهران به
شــماره ملی  0451710320ششــدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر بنای در حال
ســاخت بمســاحت  250مترمربع پالک  135فرعی از  17اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  2فرعی از  17اصلی واقع در ملسکام بخش  24گیالن خریداری از
مالک رســمی اقای سعید اسکندری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول:
 97/2/25تاریخ انتشار نوبت دوم97/3/8 :
 276سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی حوزه ثبتی شهرســتان فومن برابر رای شماره 139760318003000163
 97/1 /20هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهایفاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
خانم طاهره حاجی عباسی فرزند تقی بشماره شناسنامه  187صادره از مشهد به
شــماره ملی  0937510361ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه مسکونی و
انباری بمساحت  272/70مترمربع پالک  248فرعی از  16اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  28فرعی از  16اصلی واقع در سید اباد بخش  24گیالن خریداری
از مالک رسمی اقای محسن جهانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به

قــرار ميدهند و دانشآمــوزان نمونه دولتي بايد
دانشآموزان برتر مناطق محروم را تحت پوشش
قرار دهند.وي ادامــه داد :آزمون اين مدارس بايد
متفاوت باشد اما ازموني که گرفته ميشود تلفيقي
از سواالت آزمون پيشرفت تحصيلي و آزمونهاي
هوش و استعداد خواهد بود تا هم مدارس سمپاد و
هم مدارس نمونه دولتي بتوانند جذب دانشآموز
داشته باشند.

اخبار
هاشمی :آثار بودجههاي پژوهشي
شهرداري را نميبينيم

رئيس شــوراي شهر تهران گفت :بيش
از  ۱۶۰تــا  ۲۰۰ميليارد تومان از بودجه
شــهرداري به حوزه پژوهش اختصاص
دارد ،با اين حال اثر جدي در اين بخش
نميبينيم.
به گزارش مهر ،محسنهاشــميبا بيان
اينکه متاســفانه برخــاف هزينه ،در
حوزه پژوهش اثــر جدي در اين بخش
نميبينيــم ،گفــت :در جهــان دو نوع
پژوهش محــض و کاربردي وجود دارد
و اين در حالي اســت که در شهرداري
تهران پژوهشها تاکنون کاربردي بوده
و کمتــر دربــاره پژوهشهاي محض
کاري انجام شــده است .مهم است که
پژوهشهاي جدي تري داشــته باشيم
تا ببينيــم درآمدهاي ناپايــدار در کدام
بخش از اولويتها هزينه ميشود .نکته
مهم ديگر اين اســت که با اســتفاده از
پژوهشها ،درآمدهاي پايدار را به دست
بياوريم.رئيس شوراي شهر تهران درباره
انتخاب معاونين شــهردار تهران ،گفت:
اعضاي شوراي شهر دخالت مستقيميدر
انتخاب شــهردار ندارند .رئيس شوراي
شهر تهران گفت :متأسفانه در شهرداري
تهران سازمانهاي موازي زياد هستند و
اين موضوع بايد مورد بررسي قرار بگيرد.
وي افزود :پرونده محمدعلي افشاني به
عنوان شــهردار جديد تهران به وزارت
کشــور ارسال شده است و اميدواريم در
بازه زماني مشخص شده نسبت به تأييد
صالحيت وي اقدام شود.
بازگشت ۹۷درصدي
به اعتياد بعد از ترک

رئيــس پليــس پايتخت گفــت :چرخه
بازپروري معتادان بايد اصالح شود چرا که
بيش از  ۹۷درصد معتادان در چرخه موجود
پس از ترک ،مجدد به مصرف مواد مخدر
روي ميآورند.بــه گزارش مهر ،ســردار
حســين رحيميبا تاکيد بر اينکه مبارزه
با پديده شــوم اعتياد نيازمند عزميملي
است،اظهارکرد :از طريق آموزش همگاني
و اطالعرســاني صحيح بايد عوارض و
آسيبهاي ناشي از مواد مخدر به جامعه
آموزش داده شــود .پيشــگيري مقدم بر
درمان اســت از اين رو بايد مشکالت و
آسيبهاي اعتياد از دبستان آموزش داده
شود.وي با بيان اينکه در بحث پيشگيري
و برخــورد بــا اعتياد بايــد طرحي نو و
کارشناسي شده ارائه شود ،گفت :فرد معتاد
پس از ترک نبايد به حال خود رها شــود
و حتي پــس از ترک هم بايد تحت نظر
و مراقبت قرار داشــته باشد .در اين مسير
تا کنون اقدامات بسياري انجام شده ولي
نتيجه مطلوبي در پي نداشته است.رئيس
پليس پايتخت در پايان اظهارکرد :مسئله
اعتياد با ضرب و زور قابل حل و فصل و
درمان نيست بلکه حل اين موضوع نيازمند
کار رواني -اجتماعي است.

صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول:
 97/2/25تاریخ انتشار نوبت دوم97/3/8 :
 278سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
حوزه ثبتی شهرســتان فومن برابــر رای شــماره /22- 139760318003000209
 97/1هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد
سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای
علیرضا حسنقلی فرزند هادی بشماره شناسنامه  3247صادره از تهران به شماره
ملی  0072843144ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکبابخانه و انباری بمساحت
 923/25مترمربع پالک  83فرعی از  93اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4فرعی
از  93اصلی واقع در قریه شــیرذیل بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی خانم
سکینه عفتی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود
را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/2/25 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/3/8 :
 270سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی

