از ﺳﺎﯾﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻃﻠﻮع
دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ :

       پنجشنبه  15آذر  28 1397ربیعاالول 1440

برپایی آیین اختتامیه هفته
فرهنگی شهر جدید صدرا

روزنامه

هفته فرهنگی شهر صدرا به کار خود
پایان میدهد

روزنامه

www.tolounews.com
 5دسامبر 2018

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید
صدرا خبر داد:

سال بیس 
توچهارم شماره  2397بها  2500تومان منطقه جنوب ایران ( فارس/خوزستان/بوشهر/کهگیلویه و بویراحمد/هرمزگان)

آدرس سایتwww.tolounews.com :

4

پست الکترونیکtoloudaily@gmail.com :

به دلیل حذف پروژههای آبرسانی استان اصفهان از ردیفهای بودجه سال آینده صورت گرفت؛

همراه با نمایش فیلم

استعفای دسته جمعی  19نماینده مجلس
1

در نشست مشترک اعضای فراکسیون
خانواده مجلس با مدیرعامل ستاد دیه
کشور مطرح شد؛

ثبت  ۴۸هزار و
 ۲۸۷طالق در شش
ماهه نخست ۱۳۹۷

همزمان با برگزاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی
الکامپ رخ داد؛

رونمایی از  21طرح دانشبنیان،
فناورانه و استارتاپی
بهمنظور تأمین نظر شورای نگهبان؛

8

کاهش  ۶.۳درصدی آمار نسبت
به مدت مشابه سال ۹۶

مجلس مجدد ًا به  CFTرأی مثبت داد
1

2

شهرستان

همراه با تحلیل خبر
اظهارات خانم بازیگر درباره داروی
نالوکسان رد شد؛

سلبریتیها در درمان دخالت نکنند
در نشست مشترک اعضای فراکسیون خانواده مجلس با مدیرعامل ستاد
دیه کشور مطرح شد؛

ثبت  ۴۸هزار و  ۲۸۷طالق در شش ماهه نخست ۱۳۹۷
کاهش  ۶.۳درصدی آمار نسبت به مدت مشابه سال ۹۶

مدیرعامل ستاد دیه کشورگفت :امروز طالقها بیش
از آن که معطوف به مسائل مالی و کمبود اقتصادی
باشند مربوط به فقر فرهنگی و تهاجم فرهنگ غرب
است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ستاد دیه
کشور ،سید اسداهلل جوالیی در نشست مشترک
اعضای فراکسیون خانواده مجلس شورای اسالمی که
با حضور نمایندگان سازمان بهزیستی ،کمیته امداد
و مدیرعامل این نهاد حمایتی در فراکسیون زنان و
خانواده مجلس برگزار شد ،با اشاره به کاهش تعداد
طالق در نیمه نخست سال جاری گفت :هرچند این
آمار موجب خرسندی است؛ اما باید توجه داشته
باشیم بر اساس گزارش ارائه شده تعداد ازدواجهای
انجام شده نیز به دلیل مشکالت معیشتی و دیگر
مسائل فرهنگی کمتر شده است .به نحوی که عدهای
هرچند به مزاح اما اینگونه و با اغراق عامل اصلی
طالقها را ازدواج اعالم میکنند.
وی ضمن تاکید بر اجرای نظامند سیاستهای اجرایی
کاهش طالق و پیشگیری از آسیبهای ناشی از آن
افزود :امروز برای افزایش واقعه طالق در بین جوانان
و حتی بعضًا سالمندانان دالیل متعددی ارائه میشود
که شاید یکی از وجوه آن چه خوب یا چه بد ریختن
قبح فصل یک رابطه مشترک است .امروز طالق
بر خالف سالهای دور یک فاجعه غیرقابل وصف
نیست ،برای بسیاری از زوجین یک تصمیم کام ً
ال
عاقالنه و طبیعی است که موجبات سرور آنها و
حتی اطرافیان را به دنبال دارد .شادی ناشی از جشن
طالق با همه مذمت آن در نزد این گروه از همین
زاویه نگاه نشات میگیرد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور تصریح کرد :امروز
طالقها بیش از آن که معطوف به مسائل مالی و
کمبود اقتصادی باشند مربوط به فقر فرهنگی و تهاجم
فرهنگ غرب است که در این بخش تالش شده با
منطقی خواندن اموری چون عدم تقید فرد نسبت
به همسر و اعمال محدودیت در مواجه با فرزند
با تاکید بر نشانههای مدنیت و مقتضیات زیست در
دنیای مدرن این شیوه زندگی تبلیغ و ترویج پیدا کند.
وی اظهار کرد :مشقت بار بودن زندگی و مخارج
سنگین آن برای جوانان امروز منجر به افزایش سن
ازدواج شده و آنهایی هم که در نهایت موفق به
تشکیل خانواده میشوند چون شخصیتشان در
زندگی مجردی پخته شده و انواع آسیبهای فردی و
رفتاری را دیده یا تجربه کردهاند لذا قابلیت انعطاف
و تطبیقشان با دیگران علیرغم رفتارهای سنجیده
آنها در کمترین ح ّد ممکن قرار دارد .گروهی که
به قول عامه امروز سن ازدواجشان در ایران به تأخیر
افتاده جمعیتی بالغ بر  ۱۳میلیون نفر گزارش شده
است .جوالیی تو خالی بودن برخی از وعدههای

مسئولین را هم از دیگر دالیل باال بودن آمار ازدواج
در کشور مطرح کرد و افزود :در زمینه کنترل آمار
طالق امروز فعالیت و جلسات برخی نهادها را باید
مصداق بارز تهیه نوشدارو پس از مرگ سهراب
قلمداد کنیم ،از باب نمونه کافی است به قانون
تسهیل ازدواج (مصوب آذر  )۱۳۸۴نگاهی بیاندازیم
تا ببینیم تا چه میزان از وعدهها در قالب قانون و الزام
دستگاهها و مسئولین محقق شده است .در این بخش
صحبت تنها عدد ریالی و دیگر تسهیالت نیست،
شوربختانه فضای امروز جامعه در وضعیتی قرار دارد
که بیش از آن که بساط ازدواج برای جوانان آسان
شده باشد ،بهرهوری جنسی و ازدواج سفید آنها
بدون هر تعهد و هرگونه الزامات شرعی و عرفی و
قانونی تسهیل شده است.
در ادامه این برنامه پروانه مافی ،رئیس فراکسیون
خانواده مجلس نسبت ازدواج و طالق را در کشور
یک آمار تکان دهنده عنوان نمود و گفت :این
وضعیت در شهرهای بزرگ به مراتب بدتر گزارش
شده و برای نمونه در استانهایی چون تهران ،گیالن
و خراسان رضوی میزان طالق بیش از معیار استاندار
است که این موضوع مداخله نهادهای را برای
آسیبشناسی جدی و انجام برنامهریزی میطلبد.
وی افزود :باالترین میزان طالق در گروه سنی زنان
 ۱۵تا  ۱۹ساله رخ داده است که این میزان سی درصد
کل زنان مطلقه را شامل شده است و در مردان هم
بیشترین طیف به افراد  ۲۰تا  ۲۴ساله مربوط میشود.
مافی گفت :در بین زنان مطلقه بیشترین سهم مربوط
به آنهایی است که در دهه سوم زندگی خود قرار
داشتند ( ۲۱تا  ۳۰سالهها) و بیشترین سهم مردان
نیز مربوط به آقایانی میشود که در دهه چهارم
حیات خود یعنی در ردیه سنی  ۳۱تا  ۴۰ساله زندگی
میکردند .رئیس فراکسیون خانواده مجلس با اشاره
به کاهش آمار طالق در سال  ۹۷گفت :در شش ماهه
نخست سال جاری  ۴۸هزار و  ۲۸۷واقعه طالق ثبت
شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶
با کسر  ۵۱هزار و  ۵۱۴واقعه ،شاهد کاهش ۶.۳
درصدی این آمارها هستیم .این خبر خوبی است ولی
نیاز به تدوین برنامه جدیتر هستیم.
مافی با اشاره به اقدامات و قوانین موجود یادآور
شد :روی هم رفته نه عالوه بر پیگیری طرح ملی
کنترل طالق از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی
در برنامه ششم توسعه بهزیستی مکلف شده است در
زمینه کنترل و کاهش نرخ طالق به میزان  ۲۰درصد
سال پایه در طول اجرای قانون برنامه اقدامات الزم
را از طریق مرکز فوریتهای اجتماعی ،مددکاری
و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به عمل
آورد تا در جهت پیشگیری از بحرانهای خانوادگی
خدمترسان باشیم.

 120میلیارد ریال
به احداث شهرک خودرو
در ماهشهر اختصاص
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یافت
به دلیل حذف پروژههای آبرسانی استان
اصفهان از ردیفهای بودجه سال آینده صورت گرفت؛

استعفای دسته جمعی  19نماینده
مجلس

نماینده مردم فریدونشهر در مجلس تصریح
کرد :نمایندگان در انتظار سپری شدن مراحل
قانونی استعفای خود هستند.
نماینده فریدونشهر در مجلس از استعفای
دستهجمعی نمایندگان استان اصفهان خبر داد.
به گزارش تسنیم ،اکبر ترکی نماینده مردم
فریدونشهر در مجلس شورای اسالمی از
استعفای دست جمعی نمایندگان استان اصفهان
خبر داد و گفت :نامه استعفای نمایندگان این
استان تقدیم هیئترئیسه قوه مقننه شد.
وی درباره دلیل استعفای نمایندگان استان
اصفهان ،اظهار داشت :نمایندگان به دلیل حذف
پروژههای آبرسانی استان اصفهان از ردیفهای
بودجه سال آینده ،نامهای را تدوین و در آن
استعفای خود را اعالم کردند.
نماینده مردم فریدونشهر در مجلس تصریح
کرد :نمایندگان در انتظار سپری شدن مراحل
قانونی استعفای خود هستند.
در همین رابطه حسینعلی حاجی دلیگانی در
گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار
داشت :پیرو جلسه اسفند سال گذشته نمایندگان
اصفهان با وزیر نیرو و رئیس مجلس که قول
دادند که با تأمین اعتبار و انتقال آب مشکل آب
اصفهان حل شود ،با توجه به اینکه هیچ اقدامی
انجام نشده و مشکل پابرجاست؛ نمایندگان
اصفهان استعفای خود را به رئیس مجلس تقدیم
کردند.
در نامه استعفا خطاب به رئیس مجلس شورای
اسالمی آمده است :همانطوری که مستحضرید
و در یک مورد در حضور جنابعالی با وزیر
محترم نیرو ،مشکالت آب در استان اصفهان
موردبحث و بررسی قرار گرفت ،متأسفانه
باوجود اینکه آقای رئیسجمهور در
فعالیتهای تبلیغاتی انتخاباتی ،احیای زایندهرود
را در حضور مردم اعالم و سالها از آن قرار
میگذرد ،احیای زایندهرود که هیچ ،سازمان
برنامهوبودجه علیرغم پیگیری بسیار زیادی
که انجام شد حتی از گذاشتن اعتبار در ردیف
مرتبط با تأمین آب شرب (که در سال جاری
تا مرز بحران پیش رفت) خودداری کرده،
لذا درصورتیکه حداقل نتوانیم حق مردم
استان و ...چندین میلیونی را برای تأمین آب
شرب آنها از طریق این دولت تأمین نماییم
دلیلی برای حضور در مسئولیت نمایندگی
نمیبینیم و ما امضاکنندگان زیر استعفا خود
را تقدیم و از زمان تقدیم در حضور در صحن
و کمیسیونها خودداری تا تکلیف مشخص
گردد.

3

حوادث

فرماندار بویراحمد:

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد:

تاکسیهای یاسوج
شناسنامهدار شوند
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ت بانکی
کالهبرداری از  2000کار 
با نرمافزارهای همدمیاب
متهمان دستگیر شدند

بهمنظور تأمین نظر شورای نگهبان؛

مجلس مجدد ًا به  CFTرأی مثبت داد

نمایندگان مردم در خانه ملت با اصالحات کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در مورد الحاق دولت جمهوری
اسالمی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،نمایندگان در نشست علنی
مجلس شورای اسالمی با اصالحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی در مورد الحاق دولت جمهوری اسالمی
ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم با  125رأی
موافق 59 ،رأی مخالف و  6رأی ممتنع از مجموع  206نماینده حاضر در
جلسه موافقت کردند.
اصالحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در  CFTبه
شرح زیر است :جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در ردیفهای ،۲ ،۱
( 8 ،6 ،۵ ،۳ایرادات مربوط به بندهای  ۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱ماده  9موضوع
ردیف ( ،۱۰ ،)۹ایرادات مربوط به بندهای  ۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱ماده  ۱۱موضوع
ردیف  ۲۱ ،۲۰ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۲ ،)۱۱و  ۲۲مادهواحده و شروط
آن به شرح زیر اصالح شد:
مادهواحده  -به دولت جمهوری اسالمی ایران اجازه داده میشود
کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 1378/9/18
برابر با  ۹دسامبر  ۱۹۹۹مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک
مقدمه ،بیستوهشت ماده و یک پیوست را با اعالم شروط زیر پذیرفته
و سند ذیربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد
امین اسناد ،وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی بهویژه مسئله خارج
شدن قطعی جمهوری اسالمی ایران از لیست دول غیر همکار را ارزیابی
کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در
کنوانسیون را مورد تجدیدنظر قرار دهد
شروط:
 .1مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران الزم الرعایه نیست.
 .۲با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره  ۶ / ۵۰مورخ  ۲۴اکتبر
 ۱۹۹۵که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تأیید مجدد حق
تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه
استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار
میدهد ،شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران مصادیق افراد،
گروهها و سازمانهای تروریستی مندرج در جزء (ب) بند ( )۱ماده ()2
کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابالغ
خواهد نمود .مفاد ماده ( )۶کنوانسیون نمیتواند این حق مصرح در

مقدمه کنوانسیون را محدود نماید.
 .۳دولت جمهوری اسالمی ایران بهموجب جزء (الف) بند ( )۲ماده ()۲
کنوانسیون ،اعالم مینماید که مفاد آن دسته از کنوانسیونها و تشریفات
(پروتکل)های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها
درنیامده است ،بهعنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمینماید و الزامآور
شدن مفاد ماده ( )۲۳درخصوص اصالح فهرست موافقتنامههای منظم به
کنوانسیون برای جمهوری اسالمی ایران منوط به رعایت اصول ( )۷۷و
( )۱۲۵قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است.
 .۴حل اختالف موضوعبند ( )۱ماده ( )۲۴درخصوص ارجاع به داوری و
یا دیوان بینالمللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسالمی
ایران الزمالرعایه نیست .دولت میتواند در مواردی که ارجاع به داوری
هنگام بروز اختالفات به مصلحت باشد ،با رعایت قوانین و مقررات
داخلی اقدام نماید.
 .5الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و
برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
 .6صالحیت مقرر در بند ( )۵ماده ( )۹کنوانسیون برای کمیته
بینالمللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشردوستانهای
که جمهوری اسالمی ایران به آنها ملحق شده است ،پذیرفته
میشود.
 .7دولت جمهوری اسالمی ایران درباره بند ( )۴ماده ( )۱۱کنوانسیون،
موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود
عمل خواهد کرد.
گفتنی است دکتر علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی خطاب به
علی نجفی خوشرودی بیان کرد :برخی نمایندگان مطرح میکنند ایرادات
اصالح شده توسط کمیسیون بیشتر از آن چیزی است که شورای نگهبان
مدنظر قرار داده است .اصالحات انجام شده با نظر شورای نگهبان صورت
گرفته یا خیر.
علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی بیان کرد :دو دسته ایراد از سوی شورای نگهبان
و مجمع تشخیص مصلحت نظام به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین
مالی تروریسم وارد شده بود که جلسات متعددی برای رفع این ایرادات با
حضور نمایندگان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار
شد.

آگهی مناقصه شهرداری اهل

28670

شهرداری اهل در نظر دارد طبق صورتجلسه شماره 34مورخه  1397/05/20شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری پروژه های ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید:
کد مناقصه

نوع مناقصه

حجم پروژه

9702

آسفالت معابر سطح شهر

 30هزار متر مربع

-1میزان سپرده شرکت در مناقصه به میزان  %5مبلغ پیشنهادی به صورت نقد واریز به حساب پست بانک به شماره  55442714252753.02یا ضمانت نامه معتبر بانکی
 -3هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .
 -2شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد .
 12ماه اعتبار داشته باشد.
 -5متقاضیان می توانند حداکثر ده روز پس از تاریخ درج آگهی دوم جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شهرداری
-4تامین قیر بر عهده شهرداری می باشد.
آگهی مرحله دوم  24 :آذر 1397
آگهی مرحله اول  15 :آذر , 1397
شماره تماس  071-52773140 :نوبت دوم
مراجعه نمایند .

