اخبار
توسعه هزار برابري مترو
پس از انقالب اسالمي

رئيـ��س ش��ـوراي
اسالميشهر تهران
اظهار داش��ت :طي
 ۴۰سال گذشته کار
بزرگي در مترو شده
و هزار برابر قبل از انقالب در کشور مترو
ساخته شده است .محسنهاشميرئيس
شوراي ش��هر تهران در گفتگو با مهردر
پاسخ به اين پرس��ش که در طول چهل
سال گذشته از فعاليت انجام شده در مترو
راضي هستيد؟ گفت :در بعد ساخت بايد
بگوي��م که در اين  ۴۰س��ال کار بزرگي
در مترو ش��ده اس��ت ،ما قبل از انقالب
حدود  ۳۰۰متر فقط تونل مترو س��اختيم
و بعد از انقالب  ۳۰۰کيلومتر در سراس��ر
کش��ور ،يعني در طول اين  ۴۰سال هزار
برابر قبل از انقالب در کشور مترو ساخته
ش��ده واين در شرايطي است که در دهه
نخس��ت انقالب به دلي��ل جنگ ،عمال
امکانات زيادي ب��ه مترو تخصيص داده
نش��ده بود و دلواپس��ان آن روز که مترو
را ي��ک سيس��تم لوک��س وغيرضروري
ميدانس��تند ،مخالف اختصاص امکانات
کشور به مترو بودند و با اصرار وپيگيري
آيت اهللهاشميرفسنجاني وخطبهاي که
ايشان در سال  ۱۳۶۳در نماز جمعه تهران
در مورد ض��رورت واهميت مترو خواندند
و حضور ايش��ان در هيات دولت در سال
 ،۱۳۶۵سرانجام ادامه فعاليت ساخت مترو
تصويب ش��د .اما در بعد تامين تجهيزات
و استفاده از ظرفيت آنچه به عنوان مترو
ساخته شده است ،ضعيف عمل کرده ايم،
شهرداران و دولتها و مسئوالن مربوطه به
تجهيز مترو توجه کافي نکردهاند و اگر به
ميزان اعتبار و بودجهاي که صرف ساخت
بزرگراهها و سياس��ت خودروي محوري
ميشد ،به تجهيز مترو توجه ميشد هم
اکنون بجاي دو ميليون س��فر در روز ۱۰
ميليون مس��افر با مترو جابجا ميش��د و
مشکل ترافيک وآلودگي هوا بسيار کمتر
از وضعيت فعلي بود.
واگذاري  ۱۰۰هزار
مسکن ويژه معلوالن

رئـي��س س��ازمان
بهزيستي کشور با
تشريح اقدامات اين
سازمان طي چهل
سال گذشته گفت:
مشکالت مردم را درک ميکنيم و شايد
ميزان فعلي مس��تمري خيلي دردي دوا
نکند ولي اميدواريم مس��ائل مددجويان
با افزايش 20درصدي آن در سال آينده
کاه��ش يابد .به گزارش ف��ارس ،وحيد
قبادي دان��ا در ادامه از افتتاح  100هزار
مسکن مددجويان سازمان بهزيستي در
شهر کاشان خبر داد و گفت :تا سال ٨۵
اين ميزان ش��امل  ۶٠٠واحد مسکوني
بود ۵٣ .هزار واحد مس��کوني نيز براي
مددجوي��ان در ح��ال احداث اس��ت که
اميدواريم تا دو سال آينده افتتاح شوند.
رئيس سازمان بهزيستي کشور با اشاره
به پش��ت نوبت ب��ودن  ۱۱۳ه��زار نفر
براي دريافت مس��کن ني��ز توضيح داد:
اميدواريم تا با کمک خيرين مسکنساز،
بنياد مستضعفان و  ...همافزايي صورت
بگيرد تا اين کار انجام ش��ود.وي افزود:
براي مس��کن معلوالن نيز از س��ال ۹۴
اقدام��ات خوبي صورت گرفته اس��ت و
 ۶٧ه��زار مس��کن در دوره دولت جديد
احداثشده است.قبادي دانا اظهار کرد:
در مورد اش��تغال معلوالن نيز  ۵۳هزار
نفر مش��غول ب��ه کارش��دهاند .امروز در
نظام جمهوري اسالميبيشتر فعاليتهاي
بهزيستي را مردم متکلف شدند و بيشتر
فعاليتها با همکاري آنان و سازمانهاي
مردم نهاد صورت ميگيرد.

رييس قوه قضاييه خبر داد

رييس قوه قضاييه در جلس��ه مسئوالن
عال��ي قضاي��ي از عفو  ۵۰ه��زار زنداني
خبر داد.به گزارش ايسنا ،آيت اهلل صادق
آملي الريجاني روز دوش��نبه در جلس��ه
عالي مسئوالن قضايي اعالم کرد که به
مناسبت دهه فجر و آغاز چهلمين سالگرد

 ۵۰هزار زنداني مورد عفو قرار ميگيرند
پيروزي انقالب اسالميبه  ۵۰هزار زنداني
عفو داده شده است .وي افزود :عدهاي آزاد
و به عدهاي تخفيف مجازات داده ميشود.
اميدواريم عفو گس��تردهاي داده شود که
اصل آن پذيرفته شده است و رافت نظام
جمهوري اسالمياست.رييس قوه قضاييه

گفت :امروز ،روز اظهار وحدت و انسجام
و همبس��تگي اس��ت و روزي اس��ت که
اقتدار نظام جمهوري اسالميرا به چشم
بياوريم.وي افزود :جمهوري اسالمينظام
مقتدري اس��ت و مردم ما کشور ثروتمند
و غني دارند.عباس جعفري دولت آبادي
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دادستان تهران  ۱۰بهمن ماه در توضيح
جزئيات عفو گسترده مجرمان که از سوي
رئيس قوه قضائيه مطرح شده است ،گفته
بود :هر سال به مناسبت سالگرد پيروزي
انقالب اسالميعفوهاي مناسبتي اعالم
ميش��ود ،اما امس��ال به خاطر چهلمين

سالگرد پيروزي انقالب ،رئيس قوه قضائيه
پيشنهاد عفو گستردهتر را داد و استثنائات
کمتري براي عفو خواهيم داشت.

روحاني در جلسه رأي اعتماد مجلس  « :سالمت الکترونیک» سال آینده از چند استان شروع میشود

«پيشگيري»؛ شعار پانزدهمين وزير بهداشت دوران انقالب

گروه اجتماعي  :روز دوش��نبه سعيد نمکي
ب��ا  ۲۲۹راي مواف��ق مجل��س ب��ه عنوان
پانزدهمين وزير بهداشت در دوران انقالب
اس�لاميانتخاب ش��د؛ وزارتخان��هاي که
مسوول سالمت  ۸۰ميليون ايراني است.
س��عيد نمکي به عنوان وزير پيش��نهادي
بهداشت از سوي رئيسجمهور معرفي شد
و مجلس��يان نيز روز دوش��نبه با  ۲۲۹رأي
مواف��ق ۲۵ ،رأي مخال��ف و  ۴رأي ممتنع
از مجموع  ۲۵۹نماينده حاضر ،به وي رأي
اعتماد دادند .حجتاالسالم حسن روحاني
در جلس��ه رأي اعتماد به وزير پيش��نهادي
بهداشت و درمان در صحن مجلس اظهار
کرد :همه ما ميدانيم که بخش س�لامت،
بهداشت ،رسيدگي به بيماران و پيشگيري
از بيماريه��ا و توريس��م س�لامت چقدر
براي ما اهمي��ت دارد.وي اف��زود :انقالب
اس�لاميکه رهآورد بسيار فراواني در بخش
خدمات اجتماع��ي براي مردم ما به ارمغان
آورد يک بخش آن حوزه س�لامت بود .با
نگاه به آمارهاي اوليه کامال روشن است که
نظام جمهوري اسالميدر اين  ۴۰سال چه
قدمهاي بلندي در راه سالمت مردم برداشته
است .در سال  ۵۶و قبل از پيروزي انقالب
اسالميکل پزشکاني که در کشور خدمت
ميکردند  ۱۴۷۰۰نفر بودند که از اين تعداد
 ۶هزار نفر پزشکان خارجي بودند و در نيمياز
حوزه بهداشت و سالمت در بخش پزشک
عمومييا تخصصي ،وابس��ته به خارجيها
بوديم.روحان��ي گف��ت :در تخصصه��اي
مختلف به جز  ۸رشته تخصصي پزشکي،
س��اير موارد نيازمند دانش��گاههاي خارج از
کش��ور بوديم .امروز اين استقالل بزرگ را
انقالب اس�لاميبراي ما ب��ه ارمغان آورده
است که به جاي  ۱۴هزار پزشک  ۱۴۰هزار
پزشک در ايران خدمت ميکنند و به جاي
 ۶۰۰دانش��جوي ورودي در رشته پزشکي
امروز  ۶۱۰۰نفر ورودي پزش��ک داريم ،با
اينکه جمعيت کشور ما کميبيش از دو برابر
شده است .وي يادآور شد :جمعيت کشور ما
نسبت به  ۴۰سال پيش که  ۲۶ميليون نفر
بود دو برابر شده و به  ۸۲ميليون نفر رسيده
است و رشد  ۱۲۸درصدي را داشته ايم .به
نحوي کمتر از  ۲.۵برابر رشد داشته ايم در
حالي که در بخش بهداشت و درمان ،آمارها
نشان ميدهد رشدهاي  ۱۵ ،۱۲ ،۱۰و ۱۳۰
درصدي داشته ايم و اين نشان ميدهد که
حرکت ما در اين زمينه صحيح بوده است.
ط�رح تح�ول سلامت از افتخ�ارات
بزرگ جمهوري اسالمياست

رئيس جمهور همچنين اظهار داشت :طرح
تحول س�لامت از جمله افتخ��ارات بزرگ

نظام جمهوري اس�لاميايران است ،ما در
بس��ياري از بيماريها و عملهاي جراحي
نيازمند بوديم که بيماران را به خارج از کشور
اعزام کنيم اما امروز تقريبا اين نياز به طور
کامل مرتفع و بالعکس شده است .يعني ما
امروز گردشگر سالمت در کشور داريم که
از کشورهاي همس��ايه و حتي ايرانيهايي
که در اروپا و آمريکا س��اکن هس��تند براي
عملهاي جراحي به ايران ميآيند.
ام�روز  ۹۵درص�د داروه�ا در داخ�ل
کشور توليد ميشود

وي در ادامه گفت :يکي از مش��کالتي که
مردم در گذش��ته ب��ا آن مواجه بودند ناياب
بودن بس��ياري از داروها از افزايش قيمت
آنها بود اما اين مش��کل حل شد و ما امروز
افتخ��ار ميکنيم که اگر در آغ��از پيروزي
انقالب اس�لامي ۲۵درصد داروها در داخل
توليد ميشد امروز  ۹۵درصد داروها در داخل
کشور توليد ميشود و ما ميتوانيم شرايطي
را فراهم کنيم که به ص��ادر کننده دارو در
منطقه تبديل شويم.
کارت الکتروني�ک سلامت باي�د راه
اندازي شود

رئي��س جمهور ادام��ه داد :يکي از کارهاي
مهميکه آقاي قاضي زادههاشميقرار بود
انجام بدهد و امروز با راي ش��ما انشااهلل به
دوش وزير جديد خواهد افتاد ،مسئله کارت
الکترونيک براي سالمت است که اين کار
از اقدامات مهمياست که اوال تشخيص را
آسان ميکند و دوم اينکه از هزينههايي که
نيازي نيست جلوگيري ميکند .همچنين از
باندهاي فس��ادي که متاسفانه امروز وجود
دارد هم جلوگيري به عمل ميآورد.روحاني
گفت :با سالمت الکترونيک ما ميتوانيم از
اين ش��رايط عبور کنيم و شفاف سازي به
عم��ل آوريم به نحوي ک��ه بدانيم هر فرد
در طول س��ال چند بار عکس گرفته است،
چند بار اس��کن شده اس��ت ،چند مرتبه به
پزشک مراجعه کرده است ،چه ميزان دارو
مصرف کرده اس��ت و همچنين ميتوانيم
پزش��ک را کنترل کنيم و ببينيم چه ميزان
دارو ب��راي بيماران خ��ود تجويز ميکند و
ناظران ما ببينند که چه ميزان از آن داروها
ضروري بوده است و چه مقدار از آن زينت
النسخه بوده است.وي افزود :ما نميخواهيم
داروهاي زينت النسخه داشته باشيم ،البته
که بسياري از پزشکان ما متعهد هستند و
اين کارها را انجام نميدهند اما يک مقدار
از اين مس��ئله به فرهنگ جامعه ما مرتبط
ميشود ،چرا که اگر يک پزشکي ،بيماري
را معالجه کند و بگويد ش��ما نيازي به دارو

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند
رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره -139760318003008184
 97/10 /18هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
اقای علی عزتی گوش��لوندانی فرزند طالب بشماره شناسنامه  116صادره از فومن
به شماره ملی  2669207553ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  42/71مترمربع
پالک  499فرعی از  70اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  11فرعی از  70اصلی
واقع در قریه گران بخش  24گیالن خریداری از مالک رس��می اقای سیروس ندائی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را
به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند
مالکیت صادرخواهد ش��د تاریخ انتش��ار نوبت اول 97/11/2 :تاریخ انتشار نوبت
دوم97/11/16 :
 1464سرپرست 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 س��اختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند
رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره -139760318003006180
 97/07 /26هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
خانم کبرا ش��یر محمدی سید آبادی فرزند نازعلی بشماره شناسنامه  490صادره

نداريد باي��د يک مقدار اس��تراحت کنيد و
نوش��يدني مصرف کني��د ،آن بيمار ممکن
اس��ت اين موضوع را قب��ول نکند.روحاني
گفت :اگر پزش��ک ،بيمار را معاينه کرده و
داروي کميبنويسد ،باز بيمار ناراضي خواهد
بود .ما امروز نيازمند يک تحول در فرهنگ
جامعه هستيم .فرهنگ جامعه ما بايد اصالح
شود که در اين کار نياز به رسانهها و صدا و
سيما داريم .در اين مسير مجالت پزشکي و
روزنامهها نقش بسيار موثري را ميتوانند ايفا
کنند .در فضاي مجازي هر روز هشتگهاي
مختلفي منتشر ميشود ولي يک بار در مورد
جلوگي��ري از داروهاي��ي که نياز نيس��ت،
هشتگنميزنند.
وع�ده آق�اي نمک�ي ،آغ�از سلامت
الکترونيک در سال آينده است

رئيس جمهور تصريح کرد :امروز س�لامت
الکترونيک جزو ضرورتهاي مهم در کشور
اس��ت و وعده آقاي نمکي اين اس��ت که
در اوايل س��ال آينده اين مساله به صورت
ي از چند استان آغاز خواهد شد .حال
عموم 
تش��خيص اوليه و بحث ارجاع موضوعات
ديگري اس��ت که بع��دا بايد در م��ورد آن
تصميمگيريشود.
 ۱۰ميليون نفر را بيمه کردهايم

وي همچنين تصريح کرد :موضوع ديگري
که بايد به آن توجه شود بحث بيمه است .ما
در زمينه بيمه کار بسيار بزرگي انجام داديم.
اين اولين بار در تاريخ ايران اس��ت که همه
مردم زير پوشش بيمه قرار گرفته اند .اينکه
دولت يازدهم توانست  ۱۰ميليون نفر را زير
پوشش بيمه قرار دهد ،کار آساني نبود .اين به
آن معنا نيست که کار تمام شده است اما در
همين حد نيز قدم بسيار بزرگي است .امروز
رابطه بيمه با تأمين اجتماعي و وزارت کار با
داروسازيها ،پزشکان و بيمارستانها چگونه
بايد تأمين شود؟ اين موضوع مهمياست که
بايد مورد توجه قرار گيرد.
«پيشگيري»؛ ش�عار پانزدهمين وزير
بهداشت دوران انقالب

بحث شيوع بيماريهاي غير واگير در کشور
نيز يکي ديگر از موضوعاتي است که وزير
جديد بهداشت به کرات درباره آن صحبت
کرده و بر همين اس��اس هم شعار «توجه
به پيشگيري» را در اولويت کاري خود قرار
داده است .وي همچنين ايجاد زيرساختها
و «اجراي برنامه پزش��ک خانواده»« ،نظام
ارجاع»« ،پرونده الکترونيک س�لامت» و
«توجه به راهنماهاي بالين��ي» را در رأس
اقدام��ات کاري خ��ود در وزارت بهداش��ت

اعالم کرده اس��ت .نمکي ک��ه همواره بر
تغيير نگاه اقتص��ادي در طرح تحول نظام
س�لامت تاکيد کرده است ،روزدوشنبه هم
در جلسه رأي اعتمادش طي سخناني و در
دفاع از برنامههاي پيشنهادياش ،با اشاره
به دستاوردهاي طرح تحول نظام سالمت
طي س��الهاي اخير ،تاکي��د کرد که «بايد
به جنبههاي اقتصادي طرح تحول با نگاه
کارشناس��يتر بپردازي��م .در اين دوره همه
پروژهه��اي باقيمان��ده از قب��ل را اجرايي
ميکني��م در عين حال اولين گام در بخش
دارو و تجهيزات پزش��کي ايجاد ش��فافيت
است» .
ادامه «تحول» با تغييراتي اقتصادي

وي ادامه داد :اين طرح را ادامه ميدهيم ،اما
اين طرح نواقصي دارد که بايد به جنبههاي
اقتصادي آن با نگاه کارشناسيتر پرداخت.
تالش ميکنيم ط��رح را به گونهاي پيش
برده که به جنبهه��اي اقتصادي آن توجه
شده و قوانين باالدستي و برنامه توسعه هم
در آن م��ورد توجه ق��رار گيرد .به خصوص
مواردي همچون راهنماي باليني ،پزش��ک
خانواده ،سيستم اجرا و از همه مهمتر پرونده
الکترونيک س�لامت و نظام مالي پرداخت
نوين.وزير بهداش��ت با اش��اره به اقدامات
قاضيزادههاش��ميدر حوزه سالمت ،اظهار
کرد :اقداماتي همچون ايجاد زيرساختها
اعم از بيمارس��تانها ،فضاهاي درماني در
نقاط مختلف کش��ور و غيره را انجام داده،
تماميپروژهها را اجرا کرده و هيچ مصوبهاي
را بر زمين نخواهيم گذاشت.
چالش «غيرواگير» وزارت بهداشت

نمک��ي در ادامه با اش��اره به ش��يوع برخي
بيماريها در کش��ور ،گفت :در گذش��ته ما
توانس��تيم با واکسيناس��يون ،اولين کشور
موفق در مهار بيماريهاي واگيردار باشيم،
اما امروز بيماريهاي غيرواگيردار همچون
چاقي ،فش��ار خون و قلب ش��ايع شده که
تنها با واکسيناس��يون قابل درمان نيست و
وزارت بهداش��ت به تنهايي نميتواند با آن
مقابله کند .امروز بهداش��ت سالمندان که
جواني نکرده و پير شدهاند ،حاشيه شهرها،
بهداش��ت روان پريشان مردم ،همه و همه
مشارکت بينبخشي را الزم دارد .اميدوارم
با کمک جدي بخشهاي مختلف ،شاهد
پيشگيري بيماريهاي غيرواگيردار باشيم.
البته که بيماريه��اي واگيرداري همچون
ايدز ،بيماريهاي مش��ترک انس��ان و دام،
ويروسهاي منتهي به س��رطان هم وجود
دارد که بايد با آن مقابله کنيم .واکسيناسيون
عليه روتاويروس و پنوموک نيز از برنامههاي

از فومن به شماره ملی  2668688337ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت
 241/29مترمربع پالک  252فرعی از  16اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 72
فرعی از  16اصلی واقع در قریه سید آباد بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی
وراث مرحوم نازعلی ش��یر محمدی سید آبادی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتش��اراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل
تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد شد تاریخ انتشار
نوبت اول 97/11/2 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/16 :
 1451سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک گیالن آگهی موضوع م��اده  3قانون و ماده  13آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی
برابر رای شماره  97/4/17-139760318012000997هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در این واحد
ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /عظیم یوسفی نصیر محله فرزند
فتحعلی بشماره شناسنامه  2صادره از شفت در ششدانگ یک باب خانه و محوطه
به مساحت  454/66مترمربع بشماره پالک فرعی  10/8از  4اصلی مفروز و مجزی
ش��ده از پالک  19فرعی واقع در نصیر محله ش��فت -کوچه یوسف زاده بخش 21
گیالن از مالکیت رس��می اقای عزیز مهدوی دوبخشری محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در اجرای ماده فوق در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتش��اراولین نوبت آگهی بمدت دو م��اه اعتراض خود را کتبا به
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرجع ذیصالح
قضایی دادگستری شهرستان شفت مراجعه و دادخواست مقتضی تقدیم و گواهی

بنده براي وزارت بهداشت است.

عرصه «دارو» و «تجهيزات پزشکي»
شفاف ميشود

وي در م��ورد برنامههايش در بخش دارو
و تجهيزات پزش��کي نيز گفت :اولين گام
ايجاد شفافيت در عرصه دارو و تجهيزات
پزشکي اس��ت؛ چرا در ش��رايطي که ۹۷
درصد از داروها توليد داخل است ،اما ۵۵۰
ميليون دالر ارز ميبرد .از طرف ديگر سه
درصد مربوط به واردات داروست اما همين
س��ه درصد  ۱.۴ميليارد دالر ارز اس��تفاده
ميکنند .بن��ده بعد از سرپرس��تي وزارت
بهداشت ،معاونت غذا و دارو را عوض کردم
و بالفاصله دس��تور دادم که اين وضعيت
شفاف ش��ود تا بتوانيم توليد دارو با قيمت
مناسب باش��د چون واردکنندگان وضعيت
نامناسبي را به وجود آوردهاند.
اصالح نسخهنويسي

نمکي ،اص�لاح نسخهنويس��ي و حرکت
ب��ه س��مت تهي��ه داروه��اي نوترکيب با
کمک ش��رکتهاي دانشبنيان را از ديگر
برنامههاي��ش عنوان ک��رد و گفت :بايد به
دنب��ال آموزش جامعهمحور باش��يم ،چون
ما طبيب تربيت ميکنيم و حکيم پرورش
نميدهيم؛ کس��اني که تنها از روي کتاب
ميتوانند طبابت کنن��د .اينکه تختهاي
بيمارس��تاني با اين همه مشکل مواجهند
به دليل آن اس��ت که ما آموزشيار بهياري
تربيت کرده و کاردان پرستاري نميگيريم.
بايد اين وضعيت سامان يابد .همچنين بايد
آموزشهاي ما مبتني بر مهارت باش��د .با
اين روند آموزش تنها منابع کش��ور را هدر
ميدهيم.وي همچني��ن درباره پژوهش در
علوم پزشکي گفت :در پژوهش هم جزيرهاي
عمل ميش��ود و مراکز بدون همافزايي و
رابطه با هم کار ميکنند .بايد تحقيقات به
سمت توليد باش��د که کمتر چنين چيزي
ديده ميش��ود.وي در پاي��ان با بيان اينکه
اهل تعامل با مجلس شوراي اسالمياست،
گفت :معتقدم احترام به نمايندگان ،احترام به
رأي مردم ،دموکراسي و مردم ساالري ديني
است .اگر شما من را بپذيريد دست برادري
براي کمک دراز ميکنم .به گزارش ايسنا،
ح��ال بايد ديد ،نمکي به عنوان پانزدهمين
وزير بهداشت که با شعار تغييرات بنيادين و
توجه به «پيشگيري» پا در عرصه سالمت
گذاشته ،طي دو س��ال باقيمانده از دولت
دوازدهم ،چه اقداماتي در پيشبرد برنامههاي
اصالحياش براي تحول س�لامت انجام
ميدهد و سرانجام برنامه پزشک خانواده که
 ۱۳س��ال از آغاز آن در روس��تاها ميگذرد،
چه ميشود؟
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اخبار حوادث
کشف بيش از يک تن و  ۳۴۶کيلو
مواد مخدر در عمليات پليسي

فرماندهانتظامياستان
کرمان از کشف بيش
از ي��ک ت��ن و ۳۴۶
کيلو گرم مواد مخدر
در عملي��ات پلي��س
«نرماشير» خبر داد.به گزارش ميزان ،سردار
رضا بني اس��دي فر اظهار داشت :ماموران
انتظاميشهرس��تان نرماشير ،شب يکشنبه
حين بازرس��ي خودروهاي عبوري در محور
اصلي شهرس��تان به يک دستگاه کاميون
حمل گاز که از ش��رق کشور به مقصد بندر
عباس در حرکت بود ،مشکوک شده و دستور
ايس��ت دادند.اين مقام ارشد انتظاميافزود:
ماموران در بازرس��ي فن��ي و تخصصي از
خودرو توقيفي ،يک تن و  ۲۲۴کيلو و ۵۰۰
گرم ترياک و  ۱۲۲کيلو گرم حشيش که به
طرز بس��يار ماهرانهاي در مخزن حمل گاز
جاسازي ش��ده بود ،کشف و يک قاچاقچي
را دستگير کردند.وي ادامه داد :همچنين در
عملياتي ديگر ،ماموران يگان تکاوري ۱۱۴
حين گشت زني در حوزه استحفاظي خود در
منطقه «فهرج» با اشرار مسلح درگير شدند؛
در اين عمليات يک نفر از اشرار به هالکت
رسيد و مقدار قابل توجهي سالح و مهمات و
يک دستگاه موتورسيکلت کشف شد.
برادرکشي در تهرانپارس
بخاطر گوشي موبايل

رئيس کالنتري ۱۴۴
جواديه تهرانپارس از
وقوع يک فقره قتل
خانوادگي در ش��رق
ته��ران خب��ر داد که
طي آن پدر قصد مخفي نگهداشتن حقيقت
ماجرا را داشت.سرهنگ منصور حشمتيان در
گفتگو با ميزان اظهار داش��ت :راس ساعت
 ۹صبح روز ش��نبه  ۱۳بهمن ماه ،مسئوالن
بيمارستان الغدير تهران در تماس با ماموران
پليس از انتقال جس��د خونين پسر جواني از
سوي پدر و مادرش به بيمارستان خبر دادند.
وي بيان داشت :در ادامه با مشخص شدن
اين موضوع که مقتول  ۲۲ساله ،توسط پدر
و مادرش به بيمارس��تان منتقل ش��ده ،اما
اين جوان قبل از رس��يدن به بيمارستان به
دليل شدت خونريزي و ضربات چاقو ،داخل
خودروي پرايد پدرش به کام مرگ فرو رفته
بود اولي��اي دم تحت بازجويي قرار گرفتند.
وي در ادامه افزود :در ابتداي امر پدر خانواده
ه��دف تحقيق قرار گرفت ک��ه او ادعا کرد
پسرش از سوي افراد ناشناس هدف ضربات
چاقو قرار گرفته است ،اما تناقضگوييهاي
پ��در جوان کافي بود تا ط��ي بازجوييهاي
فني لب به بازگويي حقيقت باز کند.وي ابراز
داشت :پدر مقتول در تشريح اين اتفاق گفت:
ساعت هفت صبح دو پسرم بخاطر گوشي
موبايل با هم درگير شدند که در اين صحنه
يکي از پسرانم با چاقو برادرش را هدف قرار
داد و وقتي متوجه خونريزي پسرم از ناحيه
پهلو و دستش شدم ،به سرعت او را سوار بر
خودرو به همراه همسرم به بيمارستان منتقل
کرديم که پيش از رس��يدن ب��ه اورژانس او
فوت کرده بود.اين مقام انتظاميتصريح کرد:
با ثب��ت اين موضوعات در پرونده و مراجعه
ماموران به محل وقوع قتل ،مش��خص شد
متهم برادرکش متواري ش��ده اس��ت که با
هماهنگي با بازپرس کشيک قتل پايتخت،
پرونده براي دس��تگيري قات��ل و اقدامات
تکميلي ديگر در اختي��ار اداره دهم آگاهي
پايتخت قرار داده شد.

طرح دعوی را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست وفق مقررات نسبت
به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول
 97/11/2تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/16
 1472رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند
رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره -139760318003007037
 97/09 /05هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
خانم ناهید صالح فکر عربانی فرزند کاس��گل بش��ماره شناسنامه  590صادره از
فومن به ش��ماره ملی  2668977630ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت
 210مترمربع پالک  181فرعی از  11اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  8فرعی
از  11اصلی واقع در قریه سرابستان بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی اقای
رضا رمضان زاده محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به
فاصله  15روز 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 تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادرخواهد ش��د تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/16 :تاریخ
انتشار نوبت دوم97/11/30 :
 1572سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن

