10

info@afarinesh-daily.com

 5سال بیستم
سه شنبه 14آذر 1396شماره  715

ضرورت حمايت دولت از كارگران معلول

خبرها

دفن بی جواز  61جانباخته زلزله کرمانشاه

الهام فراهاني

باوج��ود هم��ه مش��كالت و
دغدغ��ه هايي كه اف��راد درجامعه خود
تجرب��ه مي كنند بعضي مس��ائل وجود
دارد ك��ه دل آدم��ي را كم��ي به درد
مي آورد  .معلوالن عزيزكش��ورما با همه
سختي و چالش هايي كه روبرو هستند
و دس��ت و پنجه نرم مي كنند  ،دلشان
كمي مهرباني م��ي خواهد فقط كمي
توجه و فهميدن.
ب��ه نظر من آنه��ا ش��ايد آنقدر از
وضعيت خود ناراحت نباشند ولي وقتي
مورد بي مهري بعضي مس��ئولين قرار
مي گيرند دلشان مي شكند.
كاش دول��ت فق��ط ب��ه جلس��ه ها
و تصوي��ب هاي��ي ك��ه هرازچندگاهي
رس��انه اي م��ي ش��ود بس��نده نكند و
فك��ري اساس��ي ب��راي دغدغ��ه ه��اي
معلولين عزيزشهرمان كند ازكوچكترين

مدی��رکل مدیری��ت بحران س��ازمان پزش��کی قانونی گف��ت 61 :تن از
521جانباخته زلزله کرمانشاه بدون جواز دفن شده اند.
دکت��ر مه��رداد علی بخش��ی در گفت و گو ب��ا ایرنا افزود :ب��ا توجه به
بررس��ی اجس��اد معاینه ش��ده در حادثه زلزله و نیز مصدومانی که به دلیل
ش��دت جراحات وارده پس از بس��تری در ش��هرهای مختلف کش��ور فوت
ش��ده بودند ،آمار نهایی متوفیات تا زمان اعالم گزارش  ۵۲۱تن اس��ت که
 61تن از جانباختگان ،متوفیاتی هس��تند که بدون جواز دفن ،تدفین ش��ده
بودند.
وی اضاف��ه کرد :ای��ن  61تن عمدتا مرب��وط به روس��تاهای زلزله زده
کرمانشاه هس��تند که به دلیل تالمات شدید روحی و شرایط خاص منطقه،
پیکرهای جانباختگان خود را بدون مجوز دفن کردند.
وی خاطر نشان کرد :از همان ابتدای وقوع زلزله از اولیاء متوفیات حادثه
زلزله اخیر درخواس��ت کرده بودیم تا برای حفظ حقوق قانونی جانباختگان
و بازمان��دگان ،از تدفی��ن بدون صدور جواز دفن پزش��کی قانونی خودداری
کنند.
مدیرکل مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی گفت :پس ازحادثه زلزله
در استان کرمانشاه ،پزشکی قانونی بالفاصله در مناطق زلزله زده مستقر شد
و برای جانباختگان این حادثه جواز دفن صادر شد.
وی تاکید کرد  :به دلیل اینکه امکان داشت برخی از خانواده ها به دلیل
تالم��ات روحی و آش��نا نبودن با قوانین برخ��ی از جانباختگان را دفن کرده
باشند ،کمیته ای در استان کرمانشاه تشکیل شد.
علی بخش��ی ادامه داد :این کمیته متشکل از نمایندگان حوزه بهداشت
و درمان  ،بخش��داری ها ،ش��وراهای محلی ،ثبت احوال ،پزش��کی قانونی و
معتمدین محل بوده و نظارت آن هم بر عهده دادستان است .
وی اعالم کرد :با توجه به اطالعات موجود و موارد بررسی شده از سوی
ای��ن کمیته مواردی که به دنب��ال حادثه زلزله فوت کرده و بدون جواز دفن
تدفین ش��ده اند مشخص شد و توسط پزشکی قانونی برای آنها گواهی فوت
صادر شد.
ب��ه گزارش ایرنا ،تا کنون س��ازمان پزش��کی قانونی اعالم کرده اس��ت
ک��ه ش��مار جانباختگان ای��ن زلزله  521تن اس��ت و یک ت��ن از آنها هنوز
مجهول الهویه است .
زلزله ای به بزرگی  7.3ریش��تر ساعت  21و  48دقیقه شامگاه یکشنبه
(بیست و یکم آبان ماه) استان کرمانشاه و مناطقی از عراق را لرزاند.
این زلزله در استان کرمانشاه حوالی ازگله در عمق  11کیلومتری زمین
روی داد.
ش��دت این زمین لرزه به اندازه ای بود که در بیش��تر استان ها و برخی
کشورهای منطقه نیز احساس شد.
براس��اس آخرین اطالعات اعالم شده ،تاکنون در این زمین لرزه بیش از
 12هزار نفر مصدوم ش��ده اند و این زلزله به هفت شهرس��تان و یک هزار و
 950روستای استان کرمانشاه خسارت وارده کرده است.

دغدغه ها ،اينكه س��وار اتوبوس و مترو
ش��وند  ،حق تقدمشان در هرجاو مكان
مثل همه ي افراد عادي .

ام��ا طي خبري كه متوجه ش��ديم
يكي ا زبزرگترين كارخانه جات بهداشتي
كشورمان 90درصد از پرسنل خود را از

معلولين انتخاب كرده است .
در ای��ن کارخانه ح��دود  ۱۰۰۰نفر
مش��غول به کار هس��تند که ب��ا رویکرد
حمای��ت از معلولین و ح��ذف ابزار آالت
صنعت��ی حدود  ۵۰۰نفر( ۹۲درصد خط
تولید) آن را معلولین تشکیل می دهند.
ب��ا وج��ود واردات بی روی��ه محصوالت
مش��ابه خارجی ای��ن کارخانه و معلوالن
نیاز به حمایت بیش��تری از سمت دولت
دارند.چه خوب مي ش��ود كه مسئولين
و دول��ت با س��رمايه گ��ذاري اصولي و
برنامه ريزي به تاسيس كارخانه هايي با
بهره گيري از معلولين عزيز مبادرت ورزند
و اشتغالي براي اين عزيزان باشد چرا كه
معلولين عزيزمان مثل همه افراد جامعه
خانواده دار هستند و دغدغه كارو زندگي
دارند .اميدواریم دولت هرچه زودتر براي
اشتغال و ديگر مشكالت معلولين اقدامي
اساسي انجام دهد .

مشاور رئیس سازمان بهزیستی:

اغلبزنان از وجود خانههای امن بی اطالعند

مش��اور رئیس س��ازمان بهزیستی
کش��ور در ام��ور زنان و خان��واده گفت:
هدف خانه های ام��ن بازگرداندن زنان
خش��ونت دیده ب��ه خانه ،پ��س از طی
مراحل مش��اوره و مداخالت مددکاری
اس��ت.فاطمه عباس��ی مش��اور رئیس
س��ازمان بهزیستی کشور در امور زنان و
خانواده در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران
ج��وان؛ اظهار کرد :در ح��ال حاضر ۲۲
واحد «خانه امن» ویژه زنان در سراس��ر
کش��ور مش��غول ارائه ان��واع خدمات به
دختران و زنان هستند.
وی ادام��ه داد ۷ :واح��د از
خان��ه های امن توس��ط بخ��ش دولتی
مدیریت میش��ود و همچنین  ۱۵خانه
امن نیز با مش��ارکت بخش خصوصی و
س��ازمانهای مردم نه��اد در قالب ماده
 ۲۶فعالی��ت میکنند.مش��اور رئی��س
س��ازمان بهزیستی کشور در امور زنان و
خانواده تصری��ح کرد :در خانههای امن،
زن��ان و دخترانی که به دلیل مواجهه با

مش��کالت گوناگ��ون خانوادگی نیازمند
مشاوره هستند و همچنین زنانی که در
معرض انواع خش��ونت قرار دارند ،مورد
حمایت ق��رار میگیرند.عباس��ی تاکید
کرد :خانه های امن در اصل س��رپناهی
امن و موقت برای زنان خش��ونت دیده
است که به هر دلیلی توسط همسرانشان
از خانه رانده شدهاند و سازمان بهزیستی
کشور در جهت پیشگیری از ابتالی این
زنان به آس��یبهای اجتماعی محیط و
حمای��ت ه��ای مش��اوره ای و روان��ی،
خانههای امن را تاسیس کرده است.
وی خاطرنش��ان ک��رد :ه��دف از
فعالی��ت خانه ه��ای ام��ن ،بازگرداندن
زنان خشونت دیده ،پس از طی مراحل
مش��اوره و مداخالت مددکاری به خانه
اس��ت و این خانه ها ب��ا برقراری ارتباط
با همس��ران و خانواده این زنان س��عی
در ارائ��ه مش��اوره های مناس��ب و رفع
مشکالت آنها دارند.
مش��اور رئیس س��ازمان بهزیستی
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» { Z/Ë Á |/¿ ÃY{Y ¾/ËY Ä] YfY ¬» c|» ¥ Är¿ZÀq Á |ËZ¼¿ ºÌ¸e Ä¸»Z
ª/^ Y dÌ°·Z» |À ÊÀj¼·Y d^i ÃY{Y {Â¿ ÄWYY dÌ°·Z» |À ¶Y YfY cÂ
»¬¶/Ë} s Ä] d]Â¿ ®Ë { ÊÆ³M ¾ËY {¯ |ÅYÂy ºÌ¸e ÊZ¬f» Ä] Á {Z cY
».| |ÅYÂy fÀ
-2887/96
– ¾ËÁ« ®Ë ÄÌuZ¿ Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ÌW

ÊÀÌv»Ô£ ¾u

diYÁ u ÊÅYÂ³ dÂ¿Á

d/YÂy{Y{ s/ Ä] ¾Ìu |¿§ Ê¿Z]{ Ê¸ ¼Z« diYÁ u dÂ¿Á ½ZÅYÂy
ÊÅYÂ/³ dYÂy{ ÃZ³{Y{ ¾ËY Y 9609982336300458 ÄÔ¯ Ä] Ã| d^i Ê¼Ë|¬e
Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y { Ê¿Z]{ ¾Ìu ½YÁ{Z Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁ u
½ZÌWZ/¯ \ÀË .1 :Ä] dY vÀ» 9 ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Á Äf¨³ cZÌu {Á|] {Ây
§¿| »Ä] ¾Ìu |¿§ Ê¿Z]{ ^¯Y Ê¸ .2 Ê§Âf» ¼Å 346   Ä] Z É|Æ
  .4 Ê§Â/f» |/¿§ 1   Ä/] ¾Ìu |¿§ Ê¿Z]{ ¨ m .3 Ê§Âf» |¿§ 1
«|/¿§ Ê¿Z/]{ Z/Ì¸ .5 Ê§Â/f» |¿§ 2   Ä] ¾Ìu |¿§ Ê¿Z]{ Ê¸ ¼Z
11   Ä/] ¾Ì/u |¿§ Ê¿Z]{ Ê¬e |¼v» .6 Ê§Âf» |¿§ 97   Ä] ¾Ìu
§¿| »Ä/¼Z§ .8 Ê§Â/f» |/¿§ 698   Ä/] ¾Ìu |¿§ Ê¿Z]{ YÅ.7 Ê§Âf
{] Ä/] ¾Ìu |¿§ Ê¿Z]{ Ä^Ì.9 Ê§Âf» |¿§ 509   Ä] ¾Ìu |¿§ Ê¿Z
 d/]Â¿ ®/Ë Â]» dYÂy{ ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY Ê§Âf» |¿§ 858
ÁY {¿ Ê§Âf» Y ÉY Ä»Z¿ dÌÁ ZË Á {Y{ ÊYfY Êz Är¿ZÀq Ze {{³ Ê» ÊÆ³M
»ÓYÁ {Y{ ºË|/¬e ÃZ/³{Y{ ¾/ËY Ä/] ÃZ/¼°Ë c|» ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z^Ì» Ê
.| |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³
\mZu – ½Z¤»Y{ ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ¹Â Ä^  ÌW -2901/96

کش��ور در امور زنان و خان��واده تصریح
کرد :در ح��ال حاضر بیش��تر زنانی که
به خانهه��ای امن مراجعه میکنند ،آزار
و اذیتی که به لحاظ جس��می از س��وی
همس��ران خود متحمل شدهاند را دلیل
حضور در خانههای امن بیان میکنند.
عباس��ی اظهار کرد :از آنجا که زنان
ایران��ی در زندگی زناش��ویی خود اهل
سازگاری و مدارا هستند و به عبارتی تا
جایی که بتوانند میسوزند و میسازند،
نمیت��وان به ط��ور قطعی از ب��اال بودن
خشونت جسمی سخن گفت.
وی ادام��ه داد :برخ��ی از زن��ان از
وجود خانه های ام��ن اطالعی ندارند و
همان طور که گفته ش��د با شرایطی که
پیش رو دارند میسوزند و میسازند ،این
در حالی اس��ت که این افراد در بسیاری
از مواقع در معرض انواع خش��ونت های
عاطفی و روانی قرار دارند.
مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور
یادآور ش��د :اگر نحوه اطالع رس��انی ها در

مورد وجود خان��ه های امن که در حال
حاض��ر ،در اغلب اس��تان های کش��ور
مش��غول ب��ه فعالی��ت و ارائ��ه خدمات
هس��تند بهبود بیابد ،بدون ش��ک آمار
زن��ان مراجع��ه کننده به ای��ن مراکز به
دلیل خش��ونت عاطفی و روانی همس��ر
خود بیشتر از مراجعان به دلیل خشونت
جسمی میشود.
عباس��ی تاکید کرد :م��ددکاران و
مشاوران خانه های امن تالش میکنند
تا ضم��ن جلوگیری از دور ش��دن زنان
خشونت دیده از خانه و خانواده ،آنها را
در برطرف کردن مشکالتشان یاری کند
و از بزرگ تر ش��دن مشکالت این قبیل
زوجین جلوگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد :در اغلب موارد
زنان خش��ونت دیده مراجع��ه کننده به
خانههای امن پس از طی دوره مشاوره و
حضور همسرانشان در جلسات مشاوره،
به خانه برمیگردند و به عبارتی مشکل
آنها مرتفع میشود.

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
¤Y Ê¸ |¿§ ÊWZ¬Y Ä¼Z§ º¿Zy

Ä/] ÊWZ¬/Y Ä/¼Z§ º¿Z/y Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ ½ÁZ e Ä Âe ®¿Z] ½ZÅYÂy
Ä/Ô¯ Ã|/¿Áa ÃZ¼/ Ä/] Á Z/mY Ä^ / ¾/ËY Ä/] Ä¯ s» ÄmÁ Ä^·Z» ÄfYÂy
d/«Á Á d^i ½Z¤»Y{ ½ZfÆ Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 1 Ä^  9609982330300557
ª/^ ÃZ/³{Y{ Âf/{ \/u Ä¯ ¾ÌÌ e 10:00 dZ 1396/10/19 wÂ» Ê³|Ì
»Á Ã|/¿YÂy ½{Â/] ½Z/°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ÂÂ
{{{/³ Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓY Ìj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» ½ZÅYÂy dYÂy
¾¼/ Á Ä/ mY» ÃZ/³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a ÃZ» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze
¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz¿ , {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY
§.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì dÆm ©Â
– ½Z¤»Y{ ½ZfÆ Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 1 Ä^  ÊÀ» -2905/96

ÊWZÀZ«M Ä¼Z§ Ã|Ì

µÁY d]Â¿ Ã|ËY» ÊÆ³M

{ ¶ÌZ¼/Y |/¼v» -1 ½Z/ËZ«M dÌ»Â°v» ÂÂ» 960227 ÄÔ¯ Ã|¿Áa Ây
368250000 ¢/¸^» d/yY{a Ä] ÄmÁ Ä^·Z» ÄfYÂz] ÊËÓÂ» ¾Ìu -2 Ã{Y d Ë
ªu { Ä¨ZÀ¼·Z] Ê{Y{ cYZy µZË 10953750 ¢¸^» Á ÄfY.w ¶Y d]Z] ¶ËY
»¾Ì/Àr¼Å Á É{Z/]M ½/m ÊfÆ] µÂ -2 É{Z]M {Á{ ¾v» -1 ½ZËZ«M ºÆ· ¹Â°v
»{ Êf·Á{  ºÌ¿ d]Z] µZË15412500 ¢¸^» dyY{a Ä] dY ¹Â°v» ºÆÌ¸ ¹Â°v
z Y Ê¸Y 71 Y Ê§ 14079 Êf^i Ôa Ä°ÀËY Ä] ÄmÂe Z] d·Á{ ©Á|À ªu
ÉZ/«M ¹/fv» \zfÀ» ZÀZ¯ Âe Ä¯ Ã{Â¼¿ Ê§ ¼ÌËÔ Ê¼Z« {ÁY{ ÉZ«M h·Zi
wÂ/» Âf{ \u : dY Äf§³ Y« Ê]ZËY {Â» ¶Ë} s Ä] ÊËZ«M |¼uY {YÂm
Ê¸/Y 72 Y Ê§ 14079 Êf^i Ôa Y ¹ÔY Á Ê]ZËY Ây { 96/7/24
]Ôa ¶v» Ä] \zfÀ» ZÀZ¯ ½YÂÀ Ä] \¿ZnÀËY ÊWÔ Ê¼Z« {ÁY{ ÉZ«M dÌ°·Z» Ä
Z/vfY Ä/] ¶/Ë} s/ Ä/] Y/³ Ä¯ ºË{Â¼¿ Ä mY» |¿ÁÔÌ³ |¿ÁZ»{ { «YÁ
»Á Ä ²¿Y| dÌ°·Z» |À ±] ®Ë \mÂ» Ä] : Ôa Êf^i cZz» . |¿ZÌ
®/Ì°¨e Ä « Ê¸Y 71 Y Ê§ 14079 ÃZ¼ Ä] Ê¿Â°» ½Z¼eZaM ÃZ´f|°Ë ½ZÌY
»¨Z] ]»f» 101/03 duZ» Ä] Â¯~» Ê¸Y Y Ê§ 13940 Y Ã| Én» Á Á
805 /f§{ 362 Äv¨ 138834 ÃZ¼ d^i ¶Ë} Ê°Ì°¨e Ä Ä « Ê¿Â°» ²ÀÌ¯Za
]cZ/z» . d/Y Ã|Ë{³ ºÌ¸e Á {Z |¼v» |¿§ ÊWÔ Ê¼Z« {ÁY{ ÉZ«M ¹ZÀ
ÉYY{ /Ë» /f» 101/03 duZ/» Ä] ½Z¼eZaM ÃZ´f{ ®Ë cÂ Ä] Ôa : Ôa
Z/] : Ä/Ë¿ . d/Y ²À ½Z¼fyZ ÉZ¼¿ ¶»Z¯ ËÁ Z] [YÂy Á{ ÊËYË~a Á µZÅ
Ê» ZvfY Ä] Ã|»M ¶¼ Ä] ÉZÆ] Á Ã| ¹Zn¿Y Ã|ÅZ» ¶v» Ä] Ä mY¼Æ] dËZÀ
Ä/] Ê¸/Y 71 Y Ê/§ 17079 Ô/a ½Z/ÌY Á Ä Y ]» f» Å Y |¿Z
»duZ/» µZ/Ë 18000000 Ê/ ]» /f» Y/« Y Ê/WÔ Ê¼Z« {ÁY{ ÉZ«M dÌ°·Z
µ{Z/ » ¶ËY 1818540000 ¢¸^» cZ¬¸ f» ËZ Á ²ÀÌ¯Za Z] Ôa ]» f» 101/03
ÄËZa d¼Ì« ½YÂÀ ] ¾»YÂe YÅ ZÆq Á ÃZnÀa Á |fÅ Á ½ÂÌ¸Ì» ®Ë Á {ZfÅ Á |°Ë
»Y/fY ½Â» Ä¯ Ã| ¡Ô]Y ¾Ì§ Ä] ZÀZ¯ ÄË¿ Ä¯ . dY Ã| ¹ÔY Ã|ËY
»Ã|ËY» Ã|¿] Ê¿|» º¯ZuY ÉYmY ½Â¿Z« 129 Ze 126 {YÂ» ÉÁM{ZË ¾¼ Á dY Ã|¿Z
»Ä/] Éf/³{Y{ Ã{b/ ©Á|À/ Ä/] ¸n¼·Y Ê§ Y Ã|ËY» d¼Ì« |{ Ã{ ÊfËZ^Ì
Ê¿|/» ¹Z°uY ÉYmY f§{ Ä] Y ÄÂ]» Ì§ Á |ËZ¼¿ ËYÁ 2171299027006 [Zu
Y/mY Ë|»Z] c|» ¾ËY ¾ÌÌ e Ä¯ Ä»Z°Ë j¯YY|u c|» ¥ Y Ê«Z^·Y Á .|ÀËZ¼¿ ¶ËÂve
»¹Z/°uY ÉY/mY ¶/ËÂve Y ÄÂ]» Ì§ Á ËYÁ Éf³{Y{ Ã{b [Zu Ä] |Z^Ì
¿¼/¨¿ Ä/] ÉËYÁ |{ Ã{ Â¯~» ¢¸^» Ê¬]Z» ËYÁ ¹| Á cÂÀËY Ì£ { Á |ÀËZ
{{Â/] |/ÅYÂy t^/ 10 dZ/ 1396/10/04 Ã|ËY» d«Á . | |ÅYÂy ^ d·Á
/f§{ Ä] Ã|ËY» Y ¶^« Á 5 Y fÌ] cZÔY \¯ dÆm |À¿YÂe Ê» ¹fv» ¾Ì^·Z
. |ÀËZ¼¿ Ä mY» Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY
|¿ÁZ»{ Éf³{Y{ Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY f§{ Ë|» -2848/¦·Y.¹1059

– ¿ZÌ¿ ÉÌ

ÄÌWYmY

»¾ÌÅZ k¯ :Ê¿Z¿ Ä] Ä·Y ÄÌmÁ : |a ¹Z¿ – dz] Z¿ ÁÆ]: Ä· ¹Â°v» cZz
É/¯» ÃZ´f»Y|/ÀÌ¸ ¹Z»Y Ä¿Zz]Zf¯ \Àm 29_ Za ÉÁ Ä] Á Ê« 15 w ÔËÁ
¯-½Y/Æe : Ê¿Z/¿ Ä/] É{Z/]M ¾ËZ¿ ÊWZZa ZË|À¨Y: ÄÌ¸ ¹Â°v» cZz» / k
{Z]M |  ÓZe É{ÁÁ Ì¯ ½Z] ÄÂ» ÉÁ Ä]Á É¨ m w {Z]M |  w Ëne
 {ÉY/mY d/YÂy{ \/mÂ¼] : Ä] ¹Â°v» / ( ½Z°¼·Y µÂÆn») Ìe ÃZ´ËYM ¹Á
Ä//Â]» Ä//»Z¿{Y{ ÃZ¼// Á 9610092651103181 ÃZ¼// Ä//] Ä//Â]» º//°u
{ Â/u Ä] Ã|¿YÂy ¹Y·Y Ä] º°u dY ¹Â°v» ÄÌ¸ ¹Â°v» 9609972651100383
51 Ê/f^i Ô/a Y ¾Ì» Zf°Å 27 Ê¼ |À µZ¬f¿Y Ä] Ê¼ {ZÀY eZ§{ Y Ê°Ë
/ ºÌ/¿ Á ½ZÅYÂy ªu { Ê{Y{ ÄÀËÅ dyY{a Á ½ZÅYÂy ¹Z¿ Ä] ZËÆ Ê¸Y
{.|ËZ¼ÀÌ» ¹Â°v» d·Á{ ©Á|À ªu { Êf·Á
Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 3 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ f§{ Ë|» -2876/¦·Y.¹2159

|«Æ Ê«Â¬u

Â¿ }M ZÌ¸ -

میز خبر
معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران؛

افزایش  ۵۰درصدی فرزندخواندگی
در  ۶ماه سال ۹۶

مع��اون اجتماعی بهزیس��تی اس��تان ته��ران از افزای��ش  ۵۰درصدی
فرزندخواندگی در  ۶ماه ابتدایی س��ال  ۹۶خبر داد و گفت :پروسه واگذاری
فرزندان به خانوادهها آسان تر شده است به طوری که کمتر از  ۲۴ساعت به
خانوادههای که پروندههایشان تکمیل شده باشد بچه واگذار میشود.
توگو با تس��نیم با اش��اره به اینکه در  6ماه ابتدایی
احمد خاکی در گف 
سال  330، 96بچه به خانوادهها در موضوع فرزندخواندگی واگذار شده است،
اظهار کرد :خوش��بختانه با تمهیدات در نظر گرفته شده واگذاری بچهها 50
درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
وی تصری��ح کرد :از  330فرزند واگذار ش��ده 150 ،نف��ر دختر و 180
نفر پس��ر بودهاند ضمن اینکه میانگین سنی بچه ها از بدو تولد به باال بوده
است.
خاک��ی با اش��اره ب��ه اینکه طی م��اه های گذش��ته  177بچ��ه نیز به
خانوادههایش��ان بازگش��تهاند،گفت :ای��ن بچهه��ا ب��ه دالی��ل مختل��ف در
شیرخوارگاههای بهزیس��تی نگهداری میشوند که پس از فرآیند قضایی به
یکی از اعضای درجه یک خانوادههایشان واگذار شده است.
مع��اون امور اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی اس��تان تهران بی��ان کرد:
خانوادههای که که متقاضی فرزندخواندگی هس��تند میتوانند با مراجعه به
سایت بهزیستی استان درخواست خود را ثبت کنند.
خاک��ی ادامه داد:ب��ا توجه به میزان واگذاریها در ط��ی ماههای ،تعداد
بچه ها در شیرخوارگاه های تهران کاهش پیدا کرده است.
وی افزود:در حال حاضر  214بچه در ش��یرخوارگاههای تهران نگهداری
میشوند که البته این آمار به صورت شناور و در حال تغییر است.

کشف  2و نیم تن برنج قاچاق در رودسر

فرمانده نیروی انتظامی شهرس��تان رودس��ر از کش��ف  2و نیم تن برنج
خارجی قاچاق در چابکسر خبر داد.
به گزارش واحد اطالع رسانی پلیس گیالن به ایرنا ،سرهنگ رمضانعلی
پورقاس��م گفت :ماموران ایست بازرسی چابکس��ر حین کنترل خودروهای
عبوری به یک دس��تگاه خودروی نیس��ان مش��کوک ش��ده و این خودرو را
متوقف کردند.
وی ادامه داد :در بازرس��ی از این خودرو  2 ،هزار و  500کیلوگرم برنج
خارجی قاچاق فاقد مجوز کشف و ضبط شد.
فرمانده نیروی انتظامی رودسر ارزش اقتصادی برنج های کشف شده را
یکصد میلیون ریال عنوان کرد و گفت :راننده  25ساله این خودرو برای سیر
مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.
شهرستان رودسر با چهار بخش مرکزی ،چابکسر ،رحیم آباد و کالچای
در  75کیلومتری شرق مرکز استان گیالن واقع است.
dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌWM 13 Ã{Z» Á ½Â¿Z« 3 ÂÂ» ÊÆ³M
Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i

]Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» 139660313003002501 ÃZ¼ ÉY ]Y
Á Ä¿Z°·Z» cZ§e ÉÂy Êf^i |uYÁ { ¬f» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY
]Ê/¸» ÃZ¼/ Ä/] 1 Ä»ZÀ/ZÀ ÃZ¼ Ä] Êf{ ºZ« º¿Zy/ ÉZ«M ÊZ¬f» Z »Ô
]»f» 107 duZ» Ä] Ä¿Zy [Z] ®Ë { Ê¸ |¿§ ÉÂy Y Ã{Z 2803056496
¿^2 /z] { /«YÁ Ê¸Y - 3607 Y - Y ÃÁ¨» Ê§ 19 Ôa ²¿Y| Ä] d
Ä/] Y~· .dY Ã|Ë{³ v» Ê¼ ®·Z» ½YÂÀ Ä] Ê¿ZfÌ Ê^fn» Y ÉY|Ëy ÉÂy
»ÊeÂ/ { {Â Ê» ÊÆ³M Á 15 Ä¸Z§ Ä] d]Â¿ Á{ { \eY» ¹Â¼ ÔY ÂÀ
¯Y |/À¿YÂe Ê» |ÀZ] ÄfY{ YfY ÊZ¬f» dÌ°·Z» |À Á| Ä] d^¿ ZzY Ä
Y a Á ºÌ¸e ÃY{Y ¾ËY Ä] Y {Ây YfY ÃZ» Á{ c|» Ä] ÊÆ³M ¾Ì·ÁY Zf¿Y xËZe
/m» Y {Â/y d/YÂy{Y{ YfY ºÌ¸e xËZe Y ÃZ» ®Ë c|» ¥ |Ì ~yY
«µÂ/Á ¹|/ Á Â¯~/» c|» ÉZ¬¿Y cÂ { dY ÊÆË|] .|ÀËZ¼¿ ºË|¬e ÊËZ
.| |ÅYÂy {Z dÌ°·Z» |À cY¬» ª^ YfY
1396/08/29 :µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
1396/09/14 :¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe
Âb¿Z¼Ì¸ ËÁa - ÉÂy ½ZfÆ Ô»YÁ {ZÀY d^i ÌW -2678/96

(ÊÀÅ {ZÀY) µÂ¬À» Ì£ µYÂ»Y Ã|ËY» ÊÆ³M

]¾ËÁ/« Ä^ / {Z³ZZa ®¿Z] Ä· ¾ËÁ« / 9400085 ÄÔ¯ ÊËYmY Ã|¿Áa \mÂ» Ä
¸(¾/ÅY) Ê¿Z/yÅZ {Y{/Æ» ÉZ/«M Á ( Ã|¿Ì³ ¹YÁ ) ½Zf¯Ze {ÓÂ§ ZËM d¯ ÄÌ
duZ/¼] ÉY/§Y Z/Æq Ä/ « Y Ê°Ì°¨e 53 Ä « ¾Ì» Ä ¬°Ë ²¿Y| Ê»Z¼e
5572 Ô/a Y Ã|/ É/n» Á Á¨» Ê§ 21367 ÃZ¼ Ôb] ]» f» 247/50
§YÂ/¸] – ½Zf¯Ze : {M Ä] ¾ËÁ« dÅ z] ½Zf¯Ze { «YÁ Ê¸Y ®Ë Y Ê
¶/Ë} { ½M |À/ Ä/¯ 3481638315 Êfa |¯ `q d¼ 21 ÄqÂ¯ Y eÓZ] |ÌuÂe
Ê¿Z/yÅZ ¹/¯Y º¿Z/y ¹Z/¿ Ä] Ô»Y 76 |¸m f§{ 456 Äv¨ 17930 ÃZ¼ d^i
69605 ÃZ¼ Ê¼ |À ]Y] ÄYÂ·Y » ½M Ê»Z¼e b dY Ã| ºÌ¸e Á {Z
»d/Y Äf§ZË Ê « µZ¬f¿Y Ê¿ZyÅZ {Y{Æ» ÉZ«M Ä] ½Zf¯Ze 15 f§{ 81/09/28 wÂ
»µÂ/ Ä] 0Z« |ÌuÂe Éf» 25 ½Z]ZÌy Ä] Êa f» 10 µÂ Ä] 0ÓZ¼ : {Á|u Ä] {Á|v
Z]£ Ê°Ì°¨e 50 Ä « Ä] Êa f» Ã{ µÂ Ä] 0Z]ÂÀm Ê°Ì°¨e 52 Ä « Ä] Êa f» 24/75
]Ê/ÀÅ |À/ ]Y] d^i {Â» Ê»Z¼e b Ê°Ì°¨e 54 Ä « Ä] Êa f» 24/75 µÂ Ä
¼2/200/000/000 ¢/¸^» µZ/^« { ¾ËÁ« 46 Ä¿Zy f§{ 90/10/1 wÂ» 12907 ÃZ
Ä/Ë¿ ª/^ d/^i {Â/» dY Äf§³ Y« ¾ËÁ« Ä^  {Z³ZZa ®¿Z] ¾Å { µZË
»Éf//³{Y{ Ê¼// ZÀ//Z¯ Ê¿Z//yÅZ Ê//¸ ÉZ//«M 1396/6/13 Ä//yÂ
Á Ä/ /]» f» 247/50 ÉYY{ ©Â§ Ôa Á Ã| Ê]ZËY µZË 7/856/250/000
Ä/] ÉY|ËY/ |/uYÁ ®/Ë ¶»Z ]» f» 151 duZ» Ä] ¦°¼Å Ä¬^ ZÀ] Ä¬^ Ä
»161 duZ/» Ä/] ¹Á{ Ä/¬^ Á |/Z] Ê» ÉZ^¿Y Á ²ÀÌ¯Za Á ]» f» 35 duZ
»/]» /f» 170 duZ/» Ä/] ÉZ/^¿Y Äf§³ Y« Ê¿Â°» ÉY{] ÃÆ] {Â» ]»f
»Ä¿Zyb/M Êf/Y|Æ] ËÁ/ ÊËYË~/a Á ¾¼Ì¿ [YÂy ©ZeY ÉY{ |uYÁ Å |Z^Ì
»ÉZ/¼¿ ÉYY{ Á Â¸] Äq Ìe ¦¬ Á É¸§ cÂ Ä] dyZ ºfÌ ¾ÌÀr¼Å |Z^Ì
Â/ Z³ ½Z¼fyZ ®¸» ËZ»³ ºfÌ Á Â¿ZM ÉYY{ ½Z¼fyZ |Z] Ê» ²À
)3 ) ©/] Á [M cZ]Z /¿Y ÉYY{ |/Z] Ê» ÉZ³ ·Â¯ ½M ËZ» ºfÌÁ (lÌ°a
ÃZ¼/ Ä/»Z¿ /]Y] |/Z] Ê» ¾¨¸e Á Z³ Á ( Z§ Ä [Z ¿Y ®Ë Á Z§ ®e [Z ¿Y
Ä/¬ÌiÁ ¥/e { Á Ä/¼Ì] ÉYY{ ®¸» {Z³ZZa ®¿Z] 95/6/2 – 95/ 565/2201
ÃY{Y { 96/10/6 wÂ/» Ä^ÀZÆq Á 12 Ê·Y 9 dZ Y ©Â§ Ôa .|Z^Ì» Y~³
Z/e µZ/Ë 3/300/000/000 ¢¸^» µZ^« { Ã ÊÀÌ¼y ¹Z»Y ½Z]ZÌy { «YÁ ½Zf¯Ze d^i
®/¿Z] \¸ Z¼Á {Â µZË 1868493 Ä¿YÁ Â¯~» xËZe Y Á 94/7/21 xËZe
¢/¸^» Y Ã|/ËY» |/ Ê» Á§ Ä] Ã|ËY» ªË Y Êf·Á{ ©Â¬u ÃÁÔ Ä] {Z³ZZa
¹Ó {Â Ê» ÄfyÁ§ Y|¬¿ É{ZÆÀÌa d¼Ì« ¾ËeÓZ] Ä] Á Á µZË 7/856/250/000
]Z/Ë Á [Z /¿Y ªu Y ºY Z³ ,©] ,[M Ä] Â]» ÉZÅ ÊÅ|] dyY{a dY ¯} Ä
ÉZ/Å ÊÅ|] Ì¿ Á |Z] ZÆ¿M ÉYY{ Ã|ËY» {Â» Ä¯ ÊeÂ { ¥» Á YfY ªu
»¹Â¸ » ½M Ê « º« Ä°ÀËY Y ºY Ã|ËY» xËZe Ze ÃÌ£ Á ÉY{Æ YÂ Á ÊeZÌ·Z
|ÃÂ/mÁ ,{YZ/» {Â/mÁ cÂ { Ì¿ Á dY Ã|ËY» Ã|¿] Ã|Æ Ä] |Z] Ã|¿ ZË Ã
ºÌ/¿ Á | |ÅYÂy {f» Ã|ËY» Ã|¿] Ä] {YZ» ¶v» Y ©Â§ ÉZÅ ÄÀËÅ d]Z] ÊfyY{a
 Ê¼/ ¶/Ì e Ã|/ËY» Á Är¿ZÀq 0ZÀ¼Á {{³ Ê» µÂÁ Y|¬¿ Ã|ËY» ªu Á
|/ÅYÂy Y³] ¬» ½Z°» Á dZ ½Z¼Å { Ê¸Ì e Y | ] ÉY{Y Á Ã|ËY» ,{{³
|.
1396/09/14 :Zf¿Y xËZe
Ê¿Z¼u {Â » - ½Zf¯Ze Ê¼ {ZÀY ÉYmY |uYÁ ÌW -2812/96

