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درخواست  20نماینده اهل سنت
برای برخورد با عوامل «دورهمی»

بیست نفر از نمایندگان فراکسیون اهل سنت مجلس
در تذکر کتبی خواستار برخورد جدی با عوامل تولید و
مجری برنامه دورهمی بدلیل آنچه اهانت به بزرگان اهل
سنت میخواندند،شدند.
به گزارش ایسنا ،نگهبان سالمی نماینده خاف و رشتخوار
و همچنین نوزده نفر از نمایندگان فراکسیون اهل سنت
از جمله بیگلری ،حسین زاده ،رحیمی جهان آبادی،
محمود زاده  ،عثمانی ،خضری ،شهاب نادری ،قرجه طیار،
مرادی ،یارمحمدی ،علی کرد ،محمد باسط درازهی ،علی
محمد مرادی ،شهرام کوسه قراوی ،رامین نورقلی پور،
فرشادان ،سید احسن علوی ،نعیم امینی فرد و عبدالغفور
ایران نژاد در تذکر کتبی دیروز خود به وزیر فرهنگ ابراز
کردند که به منظور پیشگیری از اهانت به بزرگان اهل
سنت با عوامل تولید و مجری برنامه دورهمی که اخیرا
در برنامه خود به اهل سنت اهانت کردهاند برخورد شود.

ابرار:

از ابتدای آغاز این برنامه ابتذال
و بی برنامگی و نداشتن یک ناظر مطلع
بر این برنامه پرهزینه دغدغه بسیاری
از کارشناسان و تعداد زیادی از مخاطبان
بوده است  .ابرار در این موضوع به مسایل
و مشکالت این برنامه واقف بوده و نقدهای
صحیحی بر آن داریم که در فرصت های آینده
عدم روش صحیح این برنامه و مشکالت
و نواقص آن را بویژه درمسایل اخالقی مطرح
خواهیم کرد.
روحانی  3عضو شورای عالی فضایی را
منصوب کرد

رییس جمهور در احکامی جداگانه و به پیشنهاد وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات ،سه عضو شورای عالی فضایی را برای یک
دوره چهارساله منصوب کرد.
به گزارش ایسنا ،با حکم رییس جمهوری ،الهام امین زاده و
سید مصطفی صفوی همامی و سید حسن شفتی به عنوان
اعضای شورای عالی فضایی منصوب شدند.
این احکام در اجرای تبصره  2ماده  3اساسنامه شورای عالی
فضایی مصوب بیست و پنجم بهمن ماه  83هیات وزیران
صادر شده است.روحانی در این احکام  ،توفیق این اعضا و
سایر اعضای شورا را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول
قانونمنداری  ،اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و
امید از خداوند بزرگ مسالت کرده است.

سیما تیرانداز مطرح کرد

راسموسن:

رشد قارچگونه
تماشاخانهها
و اجرای بدون پیشینه

ترامپ
خطری برای
جهان است
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برای اولین بار در کشور؛

 13خودرو لوکس آخر هفته امحاء میشود!

مدیرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات
حکومتی از امحای  13خودرو لوکس برای
اولین بار در کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سیدعبدالمجید اجتهادی
مدیرکل مبارزه با قاچاق کاال و ارز
سازمان تعزیرات حکومتی از امحای 13
خودروی لوکس قاچاق برای اولین بار در
هفته جاری خبر داد و گفت :مطابق این
پرونده که در سال گذشته مورد بررسی
قرار گرفت متهم پرونده  13خودروی
لوکس شامل بنز  ،S500بی ام و ،پورشه
و رنجروور را به صورت قاچاق و از طریق

مرزهای غیررسمی وارد کشور کرده و
حتی تعدادی از آنها را نیز فروخته بود
که با پیگیریهای الزم موضوع کشف و
پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی مورد
رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد :در این پرونده متهم به
پرداخت  14میلیارد تومان جزای نقدی
محکوم شد و خودروها نیز ضبط شدند.
وی در مورد چگونگی امحاء این خودروها
گفت :با توجه به قانون و هماهنگی های
انجام شده از سوی سازمان اموال تملیکی،
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،

تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه مقرر شده
تا این خودروها برای اولین بار در کشور
امحاء شود.
مدیرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات
حکومتی ادامه داد :به دلیل اینکه امکان
عرضه این خودروها در کشور طبق مقرات
فعلی وجود ندارد و همچنین موضوع
صادرات آنها نیز مقدور نیست لذا این
 13خودروی لوکس در هفته جاری و در
استان فارس که پرونده این خودروها در
آنجا بررسی شده است امحاء شده و از بین
می روند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

افزایش آمار ورودیهای زندانها نگرانکننده است
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه  ۲۳درصد
مردم کشور حداقل دچار یک اختالل هستند ،گفت ۱۲ :درصد مردم
کشور دچار افسردگی هستند.به گزارش ایسنا  ،سید حسن موسوی
چلک شنبه  23مردادماه در کارگروه اجتماعی استان گفت :در
شناسنامه اجتماعی استان تمامی مؤلفههای اجتماعی درج شده
است.وی با بیان اینکه حوزه اجتماعی به معنای اعم حوزهای است
که در نظام سیاست گذاری کشور مغفول و در حاشیه مانده است،
افزود :مظلومیت حوزه اجتماعی حتی در آخرین اصالحات نیز در
سیاست گذاریها دیده نمیشود.رئیس انجمن مددکاران اجتماعی
ایران با تاکید بر اینکه باید نگران حوزه اجتماعی در کشور باشیم،
گفت :حوزه اجتماعی به گونهای امنیت کشور را تهدید کرده است
که مقام معظم رهبری بر این حوزه تاکید فراوان دارد.وی با اشاره
به اینکه  ۱۵میلیون پرونده قضایی در سطح کشور تشکیل شده
است ،اظهارکرد :از این رقم کمتر از  ۳۰۰هزار پرونده مربوط به مواد
مخدر است.موسوی با بیان اینکه نوع نگاه به آسیبهای اجتماعی
در ایران متفاوت است ،گفت :آمار ورودیهای زندانها در کشور به
دلیل افزایش روز به روز نگران کننده است.وی با اشاره به اینکه در
برنامه ششم توسعه نگاه واقع بینانهتری تحت عنوان زندان زدایی به
زندانها شده است ،عنوان کرد :جمعیت زنان سرپرست خانوار در
کشور رو به افزایش است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد :دو میلیون و ۵۵۳
هزار زن سرپرست خانوار در سال  ۹۰در کشور شناسایی شدهاند،
گفت ۸۰ :درصد کودکانی که در مراکز بهزیستی نگهداری میشوند
نیز کودکان بد سرپرست هستند.وی با بیان اینکه شاخص سرمایه
اجتماعی در ایران وضعیت خوبی ندارد ،افزود :محالت ناکار آمد
شهری نیز از دیگر نگرانیها در حوزه افزایش آسیبهای اجتماعی
است.موسوی با اشاره به اینکه  ۱۸میلیون نفر از جمعیت کشور در
محالت ناکارآمد (محالت حاشیه نشین) شهری زندگی میکنند،
بیان کرد :میزان آسیبپذیری زنان ،کودکان و جوانان در این مناطق
بیشتر است.
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وی با بیان اینکه کشور ایران رتبه  ۱۰۵را در حوزه نشاط و شادابی از
بین  ۱۵۷کشور دنیا دارد ،تصریح کرد :باید در حوزه شادابی جامعه
جدیتر و با برنامه ریزی دقیقتری کار کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه  ۲۳درصد
مردم کشور حداقل دچار یک اختالل هستند ،گفت ۱۲ :درصد مردم
کشور دچار افسردگی هستند.
وی با بیان اینکه بیش از  ۲۵درصد معتادان مواد مخدر صنعتی
مصرف میکنند ،افزود :در چند ساله اخیر به دلیل نشاط آور بودن
مواد مخدر صنعتی گرایش به سمت این نوع مواد افزایش داشته است.
موسوی با اشاره به اینکه آسیبهای اجتماعی به سمت آسیبهای
اجتماعی نشاط آور و خانوادهها تغییر مسیر داده است ،عنوان کرد:
متاسفانه تا به امروز در پیشگیری آسیب های اجتماعی به درستی
کار نشده است.وی با بیان اینکه بروز رسانی شناسنامه اجتماعی
استان از راه اندازی آن مهمتر است ،گفت :با توجه به محدودیت
منابع اعتباری شناسنامه اجتماعی میتواند کمک خوبی در توزیع
منابع داشته باشد.رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به
اینکه سازمان بهزیستی استان باید شناسنامه اجتماعی استان را در
اختیار همه دستگاهها قرار دهد ،عنوان کرد :این شناسنامه میتواند
به عنوان داشبورد مدیریتی استان مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مطالبه گری اجتماعی در ایران بسیار ضعیف است،
اظهار کرد :هر زمانی که مردم خود مطالبهگری کنند میتوانند حق
و حقوق خود را دریافت کنند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت :متاسفانه به بخش
حقوق شهروندی در حوزه اجتماعی توجه زیادی نمیشود.
وی با بیان اینکه کشور ایران حوزه اجتماعی را بسیار سهل و آسان
گرفته است ،بیان کرد :آینده نگری در این حوزه نیز بسیار کم است.
موسوی با اشاره به اینکه تا زمانی که سالمت اجتماعی مبنای
سیاست گذاریها نشود باید هزینه اتفاقات گذشته را پرداخت کرد،
یادآورشد :تا به امروز در هیچ مقوله ملی و سندی ،سالمت اجتماعی
مبنای کار قرار نگرفته است.

سخنگوی هیات رییسه:

وزارت دادگستری
در مساله توهین به رئیسجمهور کوتاهی میکند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به
توهینهای اخیر به رئیسجمهور گفت که وزارت دادگستری در
پیگیری این مساله کوتاهی میکند.
به گزارش ایسنا ،بهروز نعمتی در تذکری شفاهی خطاب به
وزیر دادگستری عنوان کرد :اخیرا در کشور هتکحرمتهایی به
رئیسجمهور میشود اما متاسفانه شما سکوت کردهاید .شما بر
اساس اصل  160قانون اساسی وظیفه دارید هماهنگیهای الزم
بین قوه قضائیه ،مجلس و دولت را فراهم آورید .متاسفانه ما فکر
میکنیم شما در این زمینه کوتاهی میکنید.
او همچنین با اشاره به مشکالت شهر تهران گفت :با توجه به
مشکالت اصلی تهران از جمله ترافیک و آلودگی هوا ،یکی
از بحثها ،حضور و تردد اتومبیلهای مختلف از شهرهای
اقماری مثل شهرری و اسالمشهر به تهران است .در سفری
که رئیسجمهور به اسالمشهر داشتند قرار بر این شد که 400
میلیارد تومان برای بحث مترو اسالمشهر تخصیص پیدا کند که
این موضوع تا االن تحقق پیدا نکرده است.
نعمتی از وزیر اقتصاد نیز به دلیل عدم تخصیص ارز مبادلهای
به صنایع غذایی انتقاد کرد و افزود :اگر قرار است ارز تکنرخی
شود ،باید برای همه صنایع این اتفاق بیفتد االن بعضی از مسائل
را استثناء کردهاید ،اگر قرار است استثنایی واقع شود ،اصلیترین
موضوع ،غذای مردم است .متاسفانه صنایع شیر و صنایع غذایی با
مشکالت جدی مواجه هستند.
نماینده کاشان:

جاده های مرگ آران و بیدگل
همچنان خطرآفرین است

نماینده مردم کاشان در مجلس اظهار کرد :جاده های مرگ
در منطقه آران و بیدگل همچنان خطرآفرین است و مسئولین
اقدامی در این بخش انجام ندادند.
به گزارش ایسنا ،سید جواد ساداتی نژاد طی تذکری شفاهی خود
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی خطاب به وزیر راه
گفت :مشکالت جاده ای مردم در جاده های خطرآفرین استان
کماکان باقی است و به این مشکالت مسکن مهر کاشان نیز اضافه
شده و هیچ کسی پاسخ مردمی که سرمایه های خود را به آنجا
بردهاند نمی دهد.وی در تذکری دیگری خطاب به وزیر صنعت،
معدن و تجارت گفت :مشکل سرمایه در گردش واحدهای صنعتی
هنوز حل نشده و بسیاری از این واحدها به واسطه این مشکل در
شرف تعطیلی هستند .همچنین الزم است به دلیل حجم باالی
واحدهای صنعتی در منطقه کاشان بخشی از اختیارات حوزه
مرکزی وزارت صنعت به اداره کل استان تفیض شود.
وی ادامه داد :از وزیر کشور نیز میخواهم مشکالت مرزی میان
استان های اصفهان و کاشان را هر چه سریعتر مدیریت نمایند.
همچنین به رئیس سازمان میراث فرهنگی متذکر می شوم که
منطقه گردشگری اردهال و آبشار و همچنین شهر زیرزمینی نوش
آباد شرایط مطلوبی ندارد و نیازمند توجه بیشتر است.

