اخبار
ثبت جریمه  ۳میلیون خودرو
در تهران به دلیل نداشتن معاینه فنی

مدیر عامل س��تاد مرک��زی معاینه فنی
خودروه��ای ش��هر ته��ران از ثب��ت ۳
میلی��ون و  ۶۰۰هزار خ��ودرو از ابتدای
س��ال تا به روز دوشنبه به دلیل نداشتن
معاینه فنی توس��ط دوربینها در سطح
ش��هر خبر داد.به گزارش تس��نیم ،سید
نواب حس��ینیمنش به تس��نیم گفت :
ادام��ه داد :خودروهایی که س��ال تولید
آنها برای س��ال  93مشمول معاینه فنی
هستند ضمن اینکه برچسب معاینه فنی
حذف ش��ده و تمام��ی اطالعات در این
حوزه در پالک خودروها ثبت میش��ود.
مدیر عامل س��تاد مرک��زی معاینه فنی
خودروهای شهر تهران در ادامه با اشاره
به اینک��ه دو میلیون و  600هزار خودرو
ت��ا قبل از آذرم��اه و در مرحله اول طرح
کاهش جریمه به دلیل نداش��تن معاینه
فنی ش��دند گفت :این آمار هم اکنون با
اجرای فاز دوم طرح کاهش به  3میلیون
و  600هزار خودرو رس��یده اس��ت و در
واق��ع یک خودرو ش��اید چند بار جریمه
ش��ده باشد.حس��ینیمنش در ارتباط با
رقم ریالی جریمه خودروهایی که معاینه
فنی نداش��تهاند گفت :ای��ن رقم حدود
 200میلیارد تومان اس��ت که بر اساس
مصوب��ه مجلس این مناب��ع باید صرف
توس��عه حمل و نقل عمومی ش��ود.وی
افزود :از همه هموطنانی که از ش��هرها
و اس��تانهای مختلف به تهران س��فر
میکنند درخواست میشود که نسبت به
اخ��ذ معاینه فنی عم��ل کنند چرا که در
غیر این صورت آنها نیز مورد جریمه قرار
خواهند گرفت .ضمن اینکه همه مراکز
کش��ور به صورت یکپارچه به سیس��تم
«سین فا» متصل خواهند شد.
تعیینتکلیفتابعیتفرزندانحاصلاز
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

س��ازمان ثبت احوال کش��ور اعالم کرد:
تابعی��ت فرزندان حاص��ل از ازدواج زنان
ایرانی با مردان «خارجی» با ارائه مدارک
الزم تعیین تکلیف میش��وند.به گزارش
فارس ،سازمان ثبت احوال کشور نسبت
ب��ه اظهار نظ��ر نماینده م��ردم درگز در
مجلس ب��ا عنوان «وج��ود  300تا 400
هزار فرزند بی شناسنامه در کشور» اعالم
کرد :سازمان ثبت احوال کشور به عنوان
تنها مرجع تنظیم اس��ناد هویتی و صدور
شناسنامه در کشور ،با بهرهگیری از تمام
توان خود همواره در راستای پوشش کامل
وقایع حیاتی اتباع ایرانی و همچنین اتباع
بیگانه مقیم کشور فعالیت کرده و وظایف
خ��ود را در چارچوب قوانی��ن و مقررات
مص��وب انجام داده اس��ت.به نحوی که
در ح��ال حاضر درخصوص این فرزندان،
بر اساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف
تابعی��ت فرزندان حاص��ل از ازدواج زنان
ایرانی با مردان خارجی (مصوب  ۲مهرماه
 ۸۵مجلس) به محض مراجعه متقاضیان
ثب��ت والدت با ارائه م��دارک الزم ،برابر
دس��تورالعمل اجرائی نحوه رس��یدگی به
تقاضاهای مش��موالن ماده واحده مزبور
اقدام مقتضی صورت می گیرد.

علی مغانی :ارز دولتی کاغذ رانت ایجاد کرد

رئیس اتحادیه چاپخانهداران خراسان از
تعطیلی چاپخانههای بسیاری در آستانه
سال جدید خبر داد و گفت ۲۵۰۰ :کارگر
چاپ در آستانه بیماری هستند.
علی مغانی در گفتوگو با تس��نیم  ،با
اشاره به مش��کالتی که برای چاپ در
نتیجه کمب��ود زینک در کش��ور پیش
آمده اس��ت ،گفت :کمب��ود زینک تنها
یکی از مشکالت است ،ما کمبودهای

 2500کارگر چاپ در آستانه بیکاری

جدی در زمینه کاغذ و مقوا و گالس��ه
ه��م داریم ک��ه از آن بدتر اس��ت.وی
ادامه داد :ب��ا وضعیت موجود باید آماده
تعطیلی چاپخانههای بسیاری در سال
آینده باش��یم ،پیشبینی این است که
اکثر چاپخانهها در روزهای پایانی سال
با کارگران خود تسویه حساب میکنند
و به این شکل  2500کارگر چاپ بیکار
خواهند شد.مغانی تصریح کرد :بسیاری

از چاپخانههای بزرگ خراسان در آستانه
تعطیلی قرار گرفتهان��د و به فکر تغییز
کاربری یا فروش در سال آینده هستند،
مواد اولیه چاپ اصال در دسترس نیست،
تنها مقوای تولید داخل اترک است که
آن هم هر هفته دچ��ار افزایش قیمت
میش��ود.رئیس اتحادیه چاپخانهداران
خراس��ان رضوی افزود :متاسفانه دولت
همه صنعت چ��اپ را در کاغذ و کتاب
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میبیند 7 ،هزار تن کاغذ تاکنون تحت
نظارت دولت وارد کش��ور شده که همه
در اختیار ناشران قرار گرفته است ،اما آیا
ناشران واقعا این کاغذها را صرف چاپ
کت��اب کردهاند؟.وی با بیان این مطلب
که اختصاص ارز دولتی به کاغذ اشتباه
اس��ت ،گفت :اختصاص ارز دولتی غلط
بوده و رانت ایجاد کرده اس��ت ،موجب
شده دیگر تاجران به سراغ واردات کاغذ
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نروند ،کاالهای دیگر نیز به کشور وارد
نش��وند ،اگ��ر ارز را آزاد کنند ،مقوا با ارز
نیمایی کیلویی  8ه��زار تومان بفروش
میرود ،اکنون چون اندک است ،کیلویی
 24هزار تومان فروخته میشود.

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد  :پیگیر توزیع مرحله دوم بسته حمایتی هستیم

افزایش  ۲۰درصدی مستمری «مددجویان » از ابتدای سال 98

گروه اجتماعی  :معاون حمایت و سالمت
خانواده کمیته امداد از پیگیری برای توزیع
مرحل��ه دوم توزی��ع بس��ته حمایتی بین
مددجویان خبر داد و گفت :از ابتدای سال
آینده مس��تمری مددجویان این نهاد ۲۰
درصد افزایش پیدا میکند .فاطمه رهبر،
معاون حمایت و س�لامت خانواده کمیته
امداد در گفتوگو با فارس ،درباره «توزیع
بسته حمایتی به مددجویان» ،اظهار داشت:
دولت به ما قول داد در س��ه مرحله بسته
حمایتی تا پایان سال جاری بین مددجویان
توزیع شود که اکنون توزیع یک مرحله آن
به پایان رسیده است .وی ادامه داد :رئیس
جمهور به صورت مکتوب به واعظی رئیس
دفتر خود و وزیر رفاه نوشتند که عالوه بر
توزیع یک مرحله بسته حمایتی مددجویان،
دو مرحله دیگ��ر نیز به مددجویان کمیته
امداد تا پایان س��ال جاری بسته حمایتی
اختصاص یابد که یک مرحله آن در دهه
فجر به مددجویان داده شد.
پیگی�ری توزی�ع مرحل�ه دوم بس�ته
حمایتی

معاون حمایت و س�لامت خانواده کمیته
امداد اضافه کرد :در این خصوص پیگیری

و سالمت خانواده کمیته امداد درباره «زمان
افزایش  ۲۰درصدی مستمری مددجویان
کمیت��ه ام��داد» ،افزود :ای��ن افزایش ۲۰
درصدی مستمری از ابتدای فروردین سال
 ۹۸اعمال خواهد شد.
«عی�دی» مددجویان ب�هزودی واریز

میشود

انج��ام دادیم؛ البته توقع داش��تیم که دو
مرحله باق��ی مانده از توزیع بس��تههای
حمایتی به مددجویان داده شود که هنوز
این موضوع اتفاق نیفتاده اس��ت و ما در
حال پیگیری آن هستیم .رهبر خاطرنشان
کرد :درخواست داشتیم با توجه به سختی
توزیع اق�لام و اینک��ه در برخی مناطق

دورافت��اده دسترس��ی مددجویان به همه
کاالهای مورد نیاز امکانپذیر نیس��ت ،یا
همه کاالهایی که مددجویان در ش��هرها
میتوانن��د تهیه کنند ،ام��کان تهیه آنها
در همه جا وج��ود ندارد ،مبلغ مربوطه به
صورت نقدی به حساب مددجویان واریز
شود تا آنها با توجه به نیاز خودشان کاالی

مورد نیاز را تهیه کنند.
وی درباره «پرداخت عیدی به مددجویان
کمیته امداد» ،بیان داش��ت :هر س��ال به
اندازه یک مس��تمری پرداخت��ی ماهانه،
به مددجویان عیدی داده میش��د که اگر
تأمین اعتبار شود ،امسال نیز این عیدی به
مددجویان پرداخت میشود .معاون حمایت

همچنین در راستای اخبار این حوزه وحید
قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی کشور
از واریز عیدی مددجویان در روزهای آینده
خبر داد و افزود :متأسفانه تبعیض ناخواسته
ای در بحث مستمری و عیدی مددجویان
مستمری بگیر وجود دارد .قبادی دانا افزود:
حدود  ۵۰۰هزار مددجوی مستمری بگیر
ک��ه از گروههای ابتدای مس��تمری بگیر
هس��تند از دو مح��ل اعتبارات س��ازمان
بهزیستی و هدفمندی یارانهها مستمری
دریافت میکنند و عیدی آنها نیز از این دو
محل تأمین میشود ،اما مابقی مستمری
بگی��ران تنها از محل هدفمن��دی یارانه
مس��تمری و عی��دی در یافت میکنند و
اعتبار این گروه تأمین نشده که منتظریم
اعتبار این گروه نیز تأمین شده و همزمان
عیدی مددجویان واریز شود.

خضری عنوان کرد

ضرورت تخصیص یارانه دولتی برای تامین هزینه دارویی بیماریهای نادر

عض��و کمیس��یون اجتماع��ی مجلس،
بابیاناینکه بیماران مبتال به بیماریهای
ن��ادر باید ب��ه داروهای برند دسترس��ی
داشته باشند بر ضرورت تخصیص یارانه
دولتی بهمنظور تامین هزینههای داروی
این بیماران تاکید کرد .رس��ول خضری
در گف��ت وگو با خانه مل��ت ،در واکنش
ب��ه اظهارنظر رئیس بنی��اد بیماریهای
نادر مبنیبراینک��ه درمان بیماران نادر با
داروه��ای هندی و پاکس��تانی بینتیجه
اس��ت ،گفت :این قاعده در تمام دنیا هم

وج��ود دارد که بیمهه��ا متعهد به تامین
هزینههای داروهای برند نیستند و ایران
هم از این امر مس��تثنی نیس��ت ،اما در
م��ورد بیماریهای نادر باید اس��تثنائاتی
قائل شویم ،چرا که بقای عمر مبتالیان
به بیماران نادر به پاسخگویی به درمان
آنها وابسته است.نماینده مردم سردشت
و پیرانش��هر در مجلس شورای اسالمی،
ادامه داد :هماکنون تع��داد محدودی از
بیم��اران مبتال به بیماریه��ای نادر در
کشور هستند ،بنابراین الزم است دولت

یارانهای را به این بخش اختصاص دهد،
همچنی��ن بیمهها باید متعهد ش��وند که
هزینههای درمان آنه��ا را تقبل کرده تا
بتوانند از داروهای برند با کیفیت استفاده
کنند.وی تصریح ک��رد :بیتردید تامین
هزینهه��ای داروی بیماران نادر توس��ط
بیمهها میتواند س��نگینی بار مضاعفی
که به دلیل تامین هزینههای درمان آنها
بر دوش خانوادههایشان تحمیل شده را
کاهش دهد ،ضم��ن اینکه با این روش
این بیماران هم از دسترسی به داروهای

برن��د اثرگذار مح��روم نخواهند بود.این
نماینده م��ردم در مجلس ده��م ،تاکید
ک��رد :قطعا کیفیت داروهای تولیدش��ده
در هر کشوری با سایر کشورها متفاوت
است ،هر چند  99درصد مواد اولیه مورد
نیاز تولید دارو از کش��ورهای هند و چین
وارد میشود ،چرا که از الزامات تولید مواد
اولیه مورد نیاز برای تولید دارو این است
که به پیش زمینههایی همچون نیروی
کار ارزان ،آب ف��راوان و محیط زیس��ت
مناس��ب توجه ش��ود.عضو کمیس��یون

اجتماعی مجلس ش��ورای اس�لامی ،با
بیان اینکه بیماران مبتال به بیماریهای
نادر بای��د بتوانند به جدیدترین داروهای
تولیدش��ده در کش��ورهای موف��ق دنیا
در زمین��ه تولید این نوع دارو دسترس��ی
داشته باشند ،یادآور شد :هماکنون آنچه
از اهمیت بس��زایی برخ��وردار بوده ،این
اس��ت که بیماران مبتال به بیماریهای
نادر بتوانند از داروهای مرغوبی که روند
درمان آنها را تسریع میبخشد ،استفاده
کنند.

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه :ازدواج مردان سن باال با دختران کم سن و سال کودکآزاری محسوب میشود

ساالنه بین  ۵۰۰تا  ۶۰۰هزار کودک ازدواج میکنند

مش��اور معاون حقوقی قوه قضائی��ه با بیان اینکه
س��االنه بی��ن  ۵۰۰ت��ا  ۶۰۰هزار ک��ودک ازدواج
میکنند ،گفت :ازدواج مردان س��ن باال با دختران
کم سن و سال کودکآزاری محسوب میشود.
عل��ی کاظم��ی در گفتوگو با ایلن��ا در خصوص
کودکهمس��ری و آسیبهای اجتماعی آن گفت:
در م��اده  ۴۷۱۰قانون مدنی قیدی برای ازدواج در
نظر گرفته ش��ده که پس��ران بعد از  ۱۵سالگی و
دختران بعد از  ۱۳سالگی میتوانند ازدواج کنند ،اما
اگر دادگاه و پدر و مادر تشخیص دهند که کودک
یتواند زیر سن تعیین شده ازدواج کند ،این اجازه
م
به او داده میش��ود.وی در ادامه بیان کرد :اس��ناد
بینالمللی و رویه برخی از سازمانهای بینالمللی
مانند کمیته حقوق ک��ودک و کمیته منع تبعیض
علیه زنان ،محدوده سنی برای ازدواج را  ۱۸سال در
نظر گرفتهاند ،البته استثناهایی نیز وجود دارد ،اما در

اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئی��ن نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای
شماره  97/11 /6-139760318003009004هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
حسن آرمان فرزند عبدالحسین بش��ماره شناسنامه  2صادره از فومن به شماره ملی 2669689221
شش��دانگ یک باب خانه و محوطه بمس��احت  237مترمربع پالک  2098فرع��ی از  6اصلی مفروز و
مجزی ش��ده از پالک  237فرعی از  6اصلی واقع در قریه گش��ت بخش  24گیالن خریداری از مالک
رسمی عباس متین پور محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک
محل تس��لیم و پس از اخذ رس��ید 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 سند مالکیت صادرخواهد ش��د تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/30 :تاریخ انتشار نوبت دوم:
97/12/14
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد س��ند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره
 97/10 /19-139760318003008249هی��ات موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی
وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
خانم زینت خیبری فرزند علیگل بش��ماره شناسنامه  5صادره از فومن به شماره ملی 2669659160
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر یک باب خانه به مساحت  134/69مترمربع پالک  819فرعی از
 10اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک یک فرعی از  10اصلی واقع در قریه س��نگ بیجار بخش 24
گیالن خریداری از مالک رسمی ابراهیم مشتاق احمدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود 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 تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/30 :تاریخ

جایی مطرح نمیشود ،همچنین این استثنا مطرح
ش��ده که اگر کودکی زیر  ۱۸سال آمادگی ازدواج
داشته باشد ،با مجوز مقام مدنی یا مقام قضایی اجازه
ازدواج داده میشود.کاظمی همچنین افزود :دو نوع
ضابطه نوعی و شخصی داریم ،ضابطه نوعی این
است ،ازدواج زیر  ۱۸سال برای دختر و پسر ممنوع
است و ضابطه شخصی هم این است که فرد اگر
آمادگی داشته باش��د و ازدواج نکند ،به فرد آسیب
میرسد در این صورت فرد نیز میتواند ازدواج کند.
وی در ادامه بیان کرد :امروزه مسئلهای تحت عنوان
کودکهمسری داریم بطوری که ساالنه بین ۵۰۰
تا  ۶۰۰هزار  .کودک ازدواج میکنند ،اینها به طور
رسمی ازدواج کردهاند ،اما مشکل عمده ما افرادی
هس��تند که خارج از فرآیند رسمی ازدواج میکنند.
البته امروزه به ازدواج درس��ن پایین ایراد گرفتهاند
که باید تفاوتی ایجاد ش��ود.او در خصوص الیحه

حمایت از حقوق کودکان بیان کرد :این الیحه همه
کودکان در معرض خطر را مورد توجه قرار میدهد،
رویکرد قانونگذاری ما تاکنون بیش��تر به کودکان
بیسرپرس��ت توجه و آنها را برجسته کرده است،
اما در الیحه کنونی همه کودکان در معرض خطر
قابل توجه هستند مانند اینکه کودکی که والدین یا
خودش معتاد هستند یا کودکی که اختالل جسمی
و روانی دارد.مش��اور معاون حقوق��ی قوه قضائیه
گفت :در این الیحه برنامهای برای حمایت از این
کودکان درنظر گرفته شده است ،اما اعتقاد ما این
اس��ت که این الیحه کافی نیست و برنامه اجرایی
الزم را ن��دارد ،به نظر من قانون که تصویب ش��د
باید به فکر برنامههای اجرایی آن باش��یم.کاظمی
همچنین بیان کرد :اینکه فردی در سن باال با فرد
کم س��ن ازدواج کند ،دستگاه قضایی بسیار خوب
در این رابطه عمل میکند ،چرا که ازدواج به این
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آگهی حصر وراثت آقای جاسم شهرت دورقی نام پدر عبدالمحمد بشناسنامه  26صادره از شادگان
درخواستی بخواس��ته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم عبدالمحمد
شهرت دورقی بشناسنامه  3774صادره از شادگان در تاریخ  1356/6/16در شادگان اقامتگاه دائمی
اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مش��خصات فوق -2 .حجاب بشناسنامه 1899364625
متولد  1355/3/22صادره ش��ادگان -3 .نوری بشناس��نامه  1899725083متولد  1351/6/1صادره
شادگان -4 .رسمیه به شناس��نامه  1899362851متولد  1353/9/18صادره شادگان .شهرت حجاب
س��یاحی و بفیه دورقی می باشند (فرزندان متوفی)  -5عتبار س��یاحی به شناسنامه 1898958599
متولد  1330/3/4صادره شادگان(همسر متوفی) وال غیر .اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور
را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد
این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی حصر وراثت آقای حاچم شهرت سیاحی نام پدر خلف بشناسنامه  2946صادره از شادگان
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم خلف شهرت
س��یاحی بشناس��نامه  361صادره از ش��ادگان در تاریخ  1361/9/5در ش��ادگان اقامتگاه دائمی اش
فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مش��خصات فوق -2 .جبار بشناسنامه  1898958602متولد
 1332/4/2صادره ش��ادگان -3 .عالیه بشناسنامه  1899355626متولد  1346/7/10صادره شادگان.
 -4صفیه به شناس��نامه  1899359303متولد  1348/6/1صادره ش��ادگان .ش��هرت همگی س��یاحی
(فرزندان متوفی)  -5نجمه سیاحی به شناسنامه  44متولد  1302/2/2صادره شادگان(همسرمتوفی)
وال غیر .اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی
صادر و هر وصیت نامه بجز س��ری و رس��می که بعد این تاریخ ابراز ش��ود  ،از درجه اعتبار ساقط
است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی حصر وراثت آقای ایوب شهرت دورقی نام پدر مشکور بشناسنامه  625صادره از شادگان
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم مشکور شهرت

فرهنگ و جامعه

صورت آزار کودک تلقی میش��ود که دادستان نیز
با آنان برخورد میکند .برخورد قوه قضائیه بس��یار
خوب است و تحت عنوان حقوق عامه مورد توجه
و مطلوب اس��ت .این توجه نوید این را میدهد که
در آینده از این مسائل جلوگیری خواهیم کرد.وی
افزود :به نظر من برخورد در حوزه ازدواج در س��ن
پایین نباید قضایی باشد ،بلکه باید فرهنگی باشد
اگر به این نتیجه رسیدهایم که این ازدواج زیانبار
است باید از بعد فرهنگی به خانوادهها این هشدار را
بدهیم .کاظمی خاطرنشان کرد :در مواردی شاهد
بودهام دختری در س��ن  ۱۱س��الگی طالق گرفته
اس��ت و پدر دختر گفته من نمیدانس��تم که این
ازدواج چ��ه آثاری دارد و کس��ی هم به من نگفته
بود ،در حالی که اگر مشاوره خوبی در زمینه ازدواج
ن است در تصمیمات خود
به این افراد بدهیم ،ممک 
تجدیدنظرکنند.

اخبار حوادث
کشف بیش از  19تُن انواع
مواد مخدر و روانگردان در کشور

معاون مقابله با عرض��ه و امور بينالملل
س��تاد مبارزه با مواد مخدر از کشف بیش
از  19تن ان��واع مواد مخدر و روانگردان
در کش��ور در هفت روز گذش��ته خبر داد.
به گزارش ف��ارس ،ناصر اصالنی،معاون
مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر
گفت :مجموع کش��فیات هفته اخیر19 ،
هزارو 14کیلوگرم اس��ت که نس��بت به
هفته گذشته که  12هزارو 507کیلوگرم
بوده  34درصد افزایش را نشان میدهد.
وی بیان داش��ت :بیش��ترین حجم مواد
مکش��وفه مربوط به تریاک به میزان 14
ه��زار و947کیلوگرم بوده اس��ت که 79
درصد مجموع کشفیات را شامل میشود.
معاون مقابله با عرض��ه و امور بینالملل
س��تاد مبارزه با مواد مخ��در ادامه داد :از
این میزان 2694 ،کیلوگرم حشیش242 ،
کیلوگرم هرویین 64 ،کیلوگرم شیش��ه،
 17کیلوگرم مرفی��ن 4525 ،عدد قرص
روانگردان و  1048کیلوگرم س��ایر مواد
کشف و ضبط شده است.
سقوط مرگبار بالگرد
در چهارمحال و بختیاری

مدیر عامل سازمان
جمعیت هالل احمر
اس��تان چهارمحال
و بختیاری جزئیات
حادثه س��قوط یک
فروند بالگرد امدادی و مرگ  5سرنشین
ای��ن پ��رواز را تش��ریح کرد.س��ید احمد
مرتضوی در گفتوگو با ایلنا ،ضمن تایید
این حادثه گفت :روز دوش��نبه یک فروند
بالگ��رد امدادی متعل��ق اورژانس هوایی
در شهرس��تان کیار حد فاصل روس��تای
خراجی و سرتش��نیز دچار حادثه ش��د و
متاس��فانه  5سرنش��ین این بالگرد جان
باختند.مرتض��وی ادام��ه داد :این بالگرد
جهت امدادرس��انی و جابه جایی یک زن
باردار در روس��تای دهدلی بخش بازفت
شهرستان کوهرنگ به منطقه اعزام شده
بود که دچار سانحه شد و سقوط کرد.
راننده بی احتیاط پراید ،کارگر
 ۶۰ساله شهرداری را زیر گرفت

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور فاتب از
فوت کارگر  ۶۰س��اله شهرداری در حین
کار از س��وی یک راننده بی احتیاط پراید
خبر داد.به گزارش مهر ،سرهنگ احسان
مؤمنی در تشریح این خبر اظهار کرد :در
بزرگراه شهید بابایی مسیر غرب به شرق
ورود به بزرگراه شهید یاسینی یک دستگاه
س��واری پراید در حال حرکت بوده که به
علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با
جدول و گاردریل کناری بزرگراه برخورد و
سپس وارد فضای سبز شده و با عابر پیاده
کارگر شهرداری که مشغول فعالیت بوده
برخ��ورد میکند.وی افزود :در اثر ش��دت
ضربه عابر پیاده مذکر حدوداً  ۶۰ساله در
محل حادثه فوت میکند.سرهنگ مؤمنی
به رانندگان توصیه کرد :رانندگان هنگام
خ��روج از محورهای بزرگراهی س��رعت
وسیله نقلیه را کاهش دهند تا در رمپ ها
و قوس خروجیها بتوانند به راحتی وسیله
نقلیه را کنترل نمایند تا شاهد وقوع چنین
حوادث دلخراش��ی در سطح معابر شهر
تهران نباشیم.

دورقی بشناسنامه  3400صادره از شادگان در تاریخ  1392/5/22در شادگان اقامتگاه دائمی اش فوت
ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مش��خصات فوق -2 .عبدالحکیم بشناسنامه  1898972176متولد
 1349/2/1صادره شادگان -3 .عارف بشناسنامه  1898978018متولد  1352/6/23صادره شادگان.
 -4امی��ن به شناس��نامه  1898327459متولد  1357/9/1صادره ش��ادگان -5 .ذیاب به شناس��نامه
 22630متولد  1360/2/18صادره شادگان -6 .مدیحه به شناسنامه  1899734392متولد 1356/6/1
صادره شادگان -7 .آمنه به شناسنامه  1899957227متولد  1364/12/24صادره شادگان -8 .کوثر
بشناسنامه  1899935142متولد  1367/12/11صادره شادگان -9 .شیماء بشناسنامه 1890113209
متولد  1369/8/27صادره ش��ادگان  .ش��هرت همگی دورقی (فرزندان متوفی)  -10فتات سعیدی به
شناس��نامه  1899684387متولد  1328/1/2صادره ش��ادگان( .همسر متوفی) وال غیر .اینکه با انجام
تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت
نامه بجز سری و رسمی که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی حصر وراثت آقای غالمعلی شهرت ابراهیم زاده نام پدر عبدالرزاق بشناسنامه  6023صادره
از شادگان درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پسرش مرحوم
حمید ش��هرت ابراهیم زاده بشناس��نامه  1890537251صادره از شادگان در تاریخ  1397/11/13در
ش��ادگان اقامتگاه دائمی اش ف��وت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مش��خصات فوق -2 .بلقیس
عس��اکره بشناس��نامه  1816046369متولد  1349/7/18صادره آبادان(مادر متوفی)وال غیر .اینکه با
انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت
نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر
وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
مفقودی
پروانه فعالیت به شماره  7759کارخانه قند صبا شهد دیواندره به نام فرآورده قند کله بروش پخت در
خالء به شماره ثبت 41/10185به نام اقای فریدون بدرخانی فاقد اعتبار می باشد .
مفقودی
کارت دانشجویی آقای پرهام منصوری به شماره ملی 3360351266فرزند فرامرز منصوری به شماره
دانشجویی97130032رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی از درجه اعتبار ساقط می باشد .

