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خبر ويژه

معاون شهرسازي شهردار تهران با اشاره به بازنگري مصوبه برج باغات گفت 60 :تا  100درصد زمينها و باغات تهران مورد ساخت و ساز قرار گرفته است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدي
حجت معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران در سي و يکمين جلسه علني شوراي شهر تهران که روز سهشنبهبرگزار شد ،در جمع خبرنگاران حضور يافت و با اشاره به بازنگري مصوبه برج
باغات اظهار کرد :اين مصوبه در کميسيون مربوطه شورا و معاونت شهرداري در دست پيگيري است.معاون معماري و شهرسازي شهردار تهران با بيان اينکه بنا داريم اين مصوبه را به صورت جدي
بازنگري کنيم ،اظهار کرد :اين مصوبه با اشکاالتي همراه است و در برخي موارد  60تا  100درصد زمينها و باغات تهران مورد ساخت و ساز قرار ميگيرد.وي تصريح کرد :تا اين مصوبه بازنگري
نشود ،زمان دقيق ارائه اليحه جديد را نميتوانيم اعالم کنيم.
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اخبار
اعالم زمان آغاز به کار
خط  ۶و  ۷مترو

معاون حمل و نقل و ترافيک شهردار تهران
گفت :شروع به کار مجدد خط  ۷مترو در
ارديبهشت و افتتاح فاز نخست خط  ۶مترو
در شــهريورماه ســال  ۹۷انجام ميشود.
به گزارش مهر ،محســن پورسيدآقايي در
حاشيه بازديد شهردار تهران و خبرنگاران
از خط  ۶و  ۷مترو با بيان اين که بر اساس
تصميم گيريهاي انجام شده در نيمه اول
سال آينده فاز يک خط  ۶از مبدأ ايستگاه
دولت آباد با تزريــق  ۳۵۰ميليارد تومان
اعتبار راه اندازي ميشود .گفت  :همچنين
براي راه اندازي کل خط  ۶تا پايان ســال
 ۹۷حدود  ۱۸۰۰ميليارد تومان اعتبار الزم
است .معاون شهردار تهران با بيان اينکه
مقرر شد تا يک بانک خصوصي از محل
منابع و امالک ،تسهيالت الزم تزريق را
تزريق کند ،در حال حاضر عمليات عمراني
خط  ۶به مرحله  ۹۰درصد رســيده است،
اين در حالي است که در بحث تجهيزات
تنها  ۶درصد پيشرفت انجام شده که قرار
شــد با تزريق پول و اعتبار تجهيزات نيز
تکميل ميشود.وي با تاکيد بر اينکه طبق
برنامه ريزيهاي انجام شده قرار است در
فاز نخست  ۱۰کيلومتر از خط  ۶مترو در
شهريور ماه ســال آينده افتتاح شود ،بيان
کرد :براي تکميــل و تجهيز  ۱۰کيلومتر
فاز اول خط  ۶بــه  ۸۰ميليارد تومان نياز
اســت که در دو سه ماه جاري به پيمانکار
پرداخت شده است .پور سيدآقايي با اشاره
به وضعيت خط  ۷متــرو نيز توضيح داد:
قبــا بخشــي از اين خط بــه طول ۲۲
کيلومتر با  ۸ايستگاه افتتاح شده بود اما به
دليل اينکه از نظر هواکش و ايمني دچار
مشکالتي بود.
ماموريت رئيس سازمان جنگلها
واگذاري منابع طبيعي است

کيادليري با اشاره به
حکم وزير کشاورزي
براي رئيــس جديد
ســازمان جنگلها
براي ايجاد باغ گفت:
ايــن کار اص ً
ال ارتباطي بــه وظايف اين
ســازمان ندارد و ماموريت رئيس جديد،
واگذاري منابع طبيعي است.رئيس انجمن
جنگلباني ايران در گفتگو با مهر ،با اشاره
به دســتور وزير جهاد کشاورزي مبني بر
«ايجاد باغهاي ديم سازگار با محيط در
اراضي شــيبدار» در حکم انتصاب خليل
آقايي به عنوان رئيس سازمان جنگلها
گفت :ايشــان اص ً
ال با اين ماموريت آمده
و اين حکم بــراي همه پياميدارد.هادي
کيادليــري افزود :با انتصاب ايشــان به
نوعي پازل تخريب محيط زيست کامل
شــده و در واقع پيام اين حکم ،واگذاري
اراضي ملي به بهانه کشــت روي اراضي
شيب دار و توسعه باغهاست .در حالي که
در شرح وظيفه سازمان جنگلها هيچ جا
تعريف نشــده که توسعه باغ و کشاورزي
بدهــد .وی تأکيد کرد :کجــاي قانون،
نقش سازمان جنگلها بحث توسعه باغ
است؟ توســعه باغ معاونت ديگري دارد
و وظيفه اين ســازمان حفــظ جنگلها
و مراتع کشــور اســت .آمدن ايشان با
اين حکم کار بي اساســي اســت و يک
نفــر غيرمرتبــط را آوردهاند به مجموعه
ديگري که وظيفهاش چيز ديگري است
تــا کار ديگري يعني واگــذاري اراضي
انجام بدهد.

پيشبيني وجود  ۷۰۰هزار اتيسميدر ايران

معاون آموزشي و پژوهشي بنياد بيماريهاي خاص ميگويد :پيشبيني ميشود؛ حدود  ۷۰۰هزار
نفر در ايران دچار اختالل اتيسم هستند که تا امروز فقط حدود  ۳هزار نفر از آنها شناسايي شدند.به
گزارش ايلنا ،محمدجواد کيان ،معاون آموزشي و پژوهشي بنياد بيماريهاي خاص درباره اقداماتي
که تا امروز براي بيماري اتيسم انجام شده به خبرنگار ايلنا ميگويد« :بيماراني که دچار اختالالت
اتيسم هستند ،حدود يک درصد جمعيت دنيا را تشکيل ميدهند .با توجه به آمار جهاني ما بايد
حدود ۷۰۰هزار مبتال به اتيسم داشته باشيم که تا امروز فقط توسط بهزيستي حدود ۳هزار نفر آنها
شناسايي شدند .بنابراين خيلي فاصله داريم و ارگان اصلي براي شناسايي اتيسم بهزيستي است».

کاهش منابع حوزه سالمت از محل هدفمندي در اليحه بودجه ۹۷

نايب رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس ،با انتقاد از کاهش منابع حوزه سالمت از
محل هدفندي ،گفت :دولت به جاي کاهش منابع بايد وزارت بهداشت را ترغيب به مديريت
هزينهها ميکرد.محمد حسين قرباني درگفت وگو با خانه ملت ،درخصوص کاهش منابع
حوزه ســامت دراليحه بودجه از محل هدفمندي يارانهها ،گفت :انتظارات و توقعاتي که
براي مردم درطرح تحول ســامت به وجود آمد و با اعتبارات تعريف شده يعني  1درصد
ارزش افزوده و  10درصد هدفمندي اقداماتي درحوزه درمان انجام شــد ،به طورحتم طرح
تحول سالمت با جديت و بدون بازگشت به عقب بايد اجرا شود.

كالنشهرها در محاصره آلودگي؛ به تدبير اميدي نيست

اخبار

كالنتري:دعا کنيم «باد» بيايد!

استفاد ه حداکثري از هم ه ظرفيتها
براي محروميتزدايي

واکنشهاشميبه آلودگي هوا:جاي مردان سياست بنشانيد درخت تا هوا تازه شود
گروه اجتماعي :هواي کالنشــهرهاي کشور طي
هفته گذشــته تاکنون به شــدت آلوده شده و اين
مســئله مدارس تعداد زيادي از اين شــهرها را به
تعطيلي کشــانده اســت .این روزهــا نفسهاي
شهرهايي همچون تهران و تبريز به شماره افتاده
و وضعيت جســماني مردم را تحت تاثير قرار داده
است .طی روز اخیر کمتر کسي است که از سردرد
و خســتگي مفرط رنج نبرد .ميــزان مراجعات به
اورژانس بيمارســتانها نيز بيشــتر شده و سکته
قلبي نيز آمار آن تصاعدي باال رفته است.پايداري
آلودگي هوا در روزهای گذشــته مــوج انتقادات
زيادي را به همراه داشــت و اعضاي شوري شهر
هم خواستار رســيدگي هرچه سريعتر به موضوع
شدند؛رييس شوراي شــهر تهران هم با توجه به
هواي آلوده پايتخت اشاره به شعر زنده ياد سهراب
سپهري کرد و گفت :جاي مردان سياست بنشانيد
درخت تا هوا تازه شــود .همچنين رئيس سازمان
حفاظت از محيط زيست اظهار کرد :بايد دعا کنيم
باد بيايد تا آلودگيها را جابهجا کند وگرنه ميتوانيم
بدون خودرو و بدون سوخت زندگي کنيم؟!
روز سه شنبه شاخص آلودگي هوا  152قرار گرفت
و تمــام مقاطع تحصيلي روز چهارشــنبه تعطيل
شــدند .بر اســاس مصوبه کميته اضطرار آلودگي
هوا ،مهدهــاي کودک ،پيشدبســتانيها و تمام
مدارس اســتان تهران به غير از شهرســتانهاي
دماوند و فيروزکوه و پرديس روز چهاشنبه تعطيل
شــد .همچنين طرح زوج و فرد هــم از در منازل
اجرايي ميشود.رســتگاري معاون محيط زيست
اســتان تهران هم با اعالم خبــر تعطيلي مدارس
تهــران گفت :مردم از تردد غيــر ضروي اجتناب
کنند .اين در حالي اســت كه اراك هم با مشكل
آلودگي هوا رو به رو اســت و سكون هوا تا پايان
روز چهارشنبه همچنان ادامه دارد .عالوه بر تهران
روز گذشته تبريز هم بر اساس پارامتر ذرات کمتر
از  2.5ميکرون در مورخــه  28آذر ماه برابر 165
اســت که نشاندهندهي ناســالم بودن هوا براي
همه گروههاي ســني بود  .ايــن در حالي بود كه
به دليل افزايش غلظت آاليندهها روز چهارشــنبه
تمام مــدارس در مقطع ابتدايي در کالن شــهر
اصفهان تعطيل شــد  .در عيــن حال کليه مقاطع
تحصيلي شهرستانهاي قرچک ،ورامين ،پيشوا نيز
چهارشنبه ۲۹آذرماه تعطيل شدند
مديران با مرخصي کارمندان زن موافقت کنند

براســاس تصميمات کميته اضطرار آلودگي هواي
تهران ،طــرح زوج و فــرد از در منــازل در روز
چهارشنبه اجرا شده و فروش طرح ترافيک تا پايان
هفته ممنوع اســت.توقف فعاليتهاي عمراني و
فعاليت کارخانههاي آالينده ساز و تردد کاميونها
به جز کاميونهاي حامل زباله و سوخت در سطح
شهر تا چهارشــنبه ،لغو همه مسابقات ورزشي در
فضــاي باز ،توصيه به اصناف براي تعطيلي صنف
خود دو ساعت زودتر و همکاري مديران در موافقت
با مرخصي بانوان و مادران شاغل در روز چهارشنبه
از ديگر مصوبات اين کميته اســت.در همين حال
سرهنگ موسوي پور معاون هماهنگ کننده پليس
راهور تهران ،به ميزان گفت :امشب طرح سراسري

آگهي ابالغ دادنامه شــماره  969075-15/8/96شــعبه اول داد گاه عمومي حقوقي سنندج به
:خانم منیره زارعی فرزند محمدکریم کالسه بایگاني 960148:درخصوص دادخواست مدیریت
شعب بانک ملت اســتان کردستان با وکالت خانم سمیه قریشی به  -۱صنم بهزاد پور فرزند
محی الدین  -۲ابراهیم منبری فرزند خلیل  -۲منیره زارعی فرزند محمد کریم به خواسته مطالبه
وجه به مبلغ  605/074/221ریال بابت اصل بول وسودو خسارت تاخیر تادیه تا ۱۱/۱۱/۱۳۹۵
و مطالبه خســارت تاخیر تادیه از تاریخ  ۱۳۹۵/۱۱/۱۱تــا اجرای کامل حکم به انضمام کلیه
خســارات دادرسی به این شرح که خواهان در شرح دادخواست تقدیمی اجماال و مفادا عنوان
نموده است « :خوانده ردیف اول به موجب تسهیلالت گرفته شده ازبانک خواهـــان به تاریخ
 14/4/95با ضمانت سایر خواندگان از تسهیالت این بانک استفاده نموده و علیرغم مراجعات
مکرر تا کنون نسبت ایفای کامل تعهدات خود اقدامی ننموده اند)) .دادگاه با عنایت به رونوشت
مصدق قرارداد مستند دعوا و مالحظه آن که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان حسب مورد به
عنوان متعهد و ضامن داردو عدم ارابه هر گونه دلیل و مدرکی از سوک خواندگان که حاکی از
پرداخت دین و براءات ذمه خویش باشــد ،ضمن استصحاب بقای دین ،دعوای حاضر را وارد
دانســته و مســتندا به مواد  130-1010-230-220-219-10قانون مدنی  ،ماده ۴ ۰۳قانون
تجارت ،ماده 15قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها و مواد
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و از انقالب در امور مدنی حکم به محکوميت تضامنی
خواندگان به پرداخت 618/903/149ریال بابت اصل وامر ومبلغ  ۷۱۲/۱۲/۲دررال بابت ســود
تعلق گرفته ومبلغ 225/036/19ریال بابت تاخیر تادیه تا  -۱۱/۱۱/۱۳۹۵وهزینه دادرسی مبلغ
 ۶۱۱/۷۳۹/۷ریال و خسارت تاخیر تادیه از  ۱۱/۱۱/۱۳۹۵تا اجرای کامل یکم طبق قرا داد مذکور
به ماخذ روزانه  ۰۰۰/۱۵۸ریال نیز می باشد که در اجرای اجکام مدنی محاسبة مى گرددوحق
الوکاله مبلغ  790/505/6ریال .را ی صادره غیابی است ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل
واخواهـی در این شعبة ،و پس از انقضای مهلت یاد شده ظرف مهلت بیست
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه پس از انقضای مهلت واخواهی در محاکم محترم
تجدید نظر استان کردستان می باشد .این آگهی وفق ماده 302قانون آیین دادرسی مدنی جهت
ابالغ به خانم منیره زارعی قانون فرزند محمد کریم که
مجهول المکان اعالم شده تنظیم گردیده و تاریخ نشر آگهی تاریخ ابالغ محسوب می شود.م/
الف 2802:مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سنندج
اگهي ابالغ دادنامه ي شــماره 30/7/96-۹۶۰۸۲۳شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سنندج به

كالنتري:دعا کنيم «باد» بيايد!

عيسي کالنتري هم در ارتباط با موضوع آلودگي هوا
اظهار کرد :مشــکل ما در ارتباط با گازوئيل است که
بايد اصالح شود؛ گازوئيلي که ميدهند دهها برابر بيش
از اســتانداردي که بايد وجود داشته باشد ،آلودهکننده
است.وي ادامه داد :وضعيت خودروهايمان را هم که
ميبينيد؛ بيشتر آلودگي هوا مربوط به اين دو موضوع
يعني گازوئيل و ماشينها است.رئيس سازمان حفاظت
از محيط زيست گفت :دولت چارهاي ندارد؛ اگر جلوي
خودروها را بگيريم تا هوا را آلوده نکنند حمل و نقل از
بين ميرود؛ گازوئيلها هم غيراستاندارد است باالخره
بايــد بين بد و بدتر يکي را انتخــاب کرد.وي اذعان
داشت :بايد دعا کنيم باد بيايد تا آلودگيها را جابهجا
کند وگرنه ميتوانيم بدون خودرو و بدون ســوخت
زندگي کنيم؟!
ن شهرها
افزايش دو براي سکته قلبي در کال 

زوج و فرد تا ساعت  21اجرا ميشود.

برخورد با بيش از  ۴۴هــزار راننده متخلف در
طرح زوج و فرد

سرهنگ موسوي پور معاون هماهنگ کننده پليس
راهور تهران بزرگ گفت :طي روزهاي دوشنبه و سه
شنبه اجراي طرح زوج و فرد از در منازل روزسهشنبه
به اجرا گذاشته شده بود.وي افزود :اين طرح توسط
پليس در  ۴۰۰نقطه از شــهر اين طرح اجرا شده و
تا ساعت  ۱۹۰۰ادامه داشته است.وي افزود :در اين
مــدت با بيش از  ۴۴هزار راننــده متخلف در طرح
زوج و فرد برخورد شد و رانندههاي متخلف هر کدام
۲۰هزار تومان جريمه شدند.معاون هماهنگ کننده
پليس راهور تهران بزرگ در خاتمه گفت :شهروندان
محترم با پايبندي به مقررات اعالمي ،ما را در اين
طرح ياري کنند که منتج به کاســته شدن آلودگي
هوا ميشود.
سردار رحيمي:در بحث آلودگي هوا فقط پليس
عمل ميکند ،بقيه شعار ميدهند

رئيــس پليس پايتخت نیز در این راســتا گفت :در
بحث آلودگي هــوا عم ً
ال پليس در اين رابطه عمل
ميکندو بقيه فقط شعار ميدهند؛ مأموران پليس در
 ۵۰۰نقطه تهران مستقر شده و پليس راهور تهران
در آمادگــي صد درصد اســت.اين عاليترين مقام
انتظاميتهران بزرگ در خصوص عملکرد پليس در
بحث آلودگي هوا اظهار داشت :عم ً
ال پليس فقط در
اين رابطه عمل ميکند و بقيه فقط شعار ميدهندغ
پليس طرح زوج و فرد از درب منزل را شروع کرده
مأموران پليس با اســتقرار در  ۵۰۰نقطه نسبت به
برخورد بــا خودروهايي که بدون مجوز در محدوده
طرح تردد کنند،برخورد ميکند.
راهکارهاشميبراي کاهش آلودگي هوا

محسنهاشميرئيس شوراي شــهر تهران ،ري و
تجريش با اشاره به آلودگي هواي شهر تهران گفت:
به جاي مردان سياســت بنشانيد درخت تا هوا تازه
شود.
دولت مطالبات شهر را نميدهد

زهرا نژاد بهرام عضو شوراي شهر تهران هم گفت:
ســاالنه  500هزار خودرو به شهر اضافه ميشود و

ما نميتوانيم براي جلوگيري از اين موضوع کاري
کنيم .شهرداري نميتواند همه خودروها را مجهز به
فيلتر آلودگي کند يا خودروهاي غير استانداري که
باعث آلودگي ميشــود را از چرخه شهر خارج کند.
در حال حاضر ميزان اختيارات شهرداري و شوراي
شهر بسيار پايين اســت.عضو شوراي شهر تهران
افزود:تهــران بايد  500کيلومتر خط مترو داشــته
باشــد اما  200کيلومتر دارد .مترو بايد بتواند روزانه
تا  6ميليون ســفر را انجام دهد اما در حال حاضر 3
ميليون سفر انجام ميشود.وي افزود :حضور نجفي
در هيئت دولت باعث اختصاص ســهم بيشتري در
بودجه امسال شد .در جلسه اعضاي شوراي شهر با
رئيس جمهور ،ايشان قول دادند امسال سهم تهران
را پرداخــت خواهند کــرد ،در همان زمان نوبخت،
رئيس سازمان برنامه و بودجه ،تماس گرفت و اعالم
کرد تا پايان هفته مطالبات عقب افتاده شهرداري را
پرداخت ميکنند که البته اين امر محقق نشد.
اماني :اتوبوسها مسئول مرگ  ۱۵۰۰تهراني

شــهربانو اماني رئيس کميتــه ايمني و حملونقل
و عمران شوراي اسالميشــهر تهران هم در اين
راستا گفت  :اگر آمار  4500فوتي ساالنه بر اساس
آلودگــي هوا را در نظر بگيريم ،همين اتوبوسهاي
ما ،تقريب ًا مســئول مرگ  1500نفر از شــهروندان
تهرانيانــد .همين اتوبوسها ،مســئول  30درصد
گرفتگي و سياهي هواي شهرند .وي بيان کرد :اگر
آمار  4500فوتي ساالنه بر اساس آلودگي هوا را در
نظر بگيريم ،همين اتوبوسهاي ما ،تقريب ًا مسئول
مــرگ  1500نفر از شــهروندان تهرانياند .همين
اتوبوسها ،مســئول  30درصد گرفتگي و سياهي
هواي شــهرند .رئيس کميته ايمني و حملونقل و
عمران شوراي اسالميشهر تهران افزود :هنوز هم
باورم نميشــود که بخش مهمياز آلودگي ،با يک
تصميم ساده قابل حل است .مگر اينکه اعتقادي به
مطالعات و تحليلهاي شرکتهاي زيرمجموعهمان
نداشته باشيم که خوب ،راهحلاش تعطيلي آنهاست.
وي ادامــه داد :راحتترين راه فرار از حل مســأله،
راحتترين راه گريز از مسئوليت ،پيچيده نشان دادن
آن است.

 :اوســط کرمایی فرزند محمدامین کالسه بایگانی 960470 :درخصوص دادخواست مدیریت
شعب بانک ملت استان کردستان با وکالت خانوم سمیه قریشی به طرفیت آقایان  -۱ -هدایت
کرمی فرزند فریدون  -۲فریدون کرمی فرزند گل محمد  -۳اواسط کرمی فرزند محمد امین به
خواســته مطالبه وجه به مبلغ 260/678/967ریال بابت اصل پول و ســود و خسارت تاخیر
تادیه تا 25/2/96و مطالبه خسارت تاخیر تادیه ازکامل حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی
به این شرح که خواهان در شرح دادخواست تقدیمی اجما ً
ال و مفادا عنوان نموده است « :خوانده
ردیف اول به موجب تسهیلالت گرفته شده از بانک خواهان به تاریخ 24/6/94با ضمانت سایر
خواندگان از تسهیالت این بانک استفاده نموده و علیرغم مراجعات مکررتا کنون نسبت ایفای
کامل تعهدات خود اقدامی ننموده اند)) .دادگاه با عنایت به رونوشت مصدق قراردادمستند دعوا
و مالحظه آن که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان حسب مورد به عنوان متعاعد و ضامن داردو
عدم ارایه هر گونه دلیل و مدرکی از ســوگ خواندگان که حاکی از پرداخت دین و براءات ذمه
خویش باشــد  ،ضمن استصحاب بقای دین ،دعوای حاضر را وارد دانسته و مستندا به مواد
 ۱۰ ۱۰ ، ۲۳۰ ، ۲۲۰ ،۲۱۹ ، ۱۰و  ۱۳۰۱قانــون مدنــی  ،ماده 403قانون تجارت  ،ماده ه ١قانون
عملیــات بانکی بدون ربا قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها ومواد 522-519-515- ۱۹۸و
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی
خواندگان به پرداخت 69/335/490ریال بابت اصل وامر ومبلغ  ۹۰۰/۱۴۱/۲۰ریال بابت ســود
تعلق گرفته ومبلغ 169/335/577ریال بابت تاخیر تادیــه تا 25/2/1396وهزیته دادرس مبلغ
10/025/764ریال و خسارت تاخیر تادیه تا اجرا یک کامل حکم طبق قرارداد مذکور به ماخذ
روزانه  000/156ریال نیز می باشد که در اجرا یک احکام مدنی محاسبه می گردد .رای صادره
غیابی اســت ظرف بیسست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این نشعبه و پسر از انقضای
مهلت یادشده با ظرف مهلت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید
نظر استان کردستان می باشد.این آگهی وفق ماده ک  ۳۰۲قانون آیین دادرسی مدنی جهت ابالغ
به اواسط کرمی فرزند محمد امین مجهول المکان اعالم شده تنظیم گردیده و تاریخ نشر آگهـی
تاریخ ابالغ محسوب میشود م/الف 2804:دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سنندج
اخطاریه دفتر خانه نام و نام خوانوادگی مخاطب  :سیاوش محمودی -شغل  :آزاد  -اقامتگاه
و ادرس مجهول المکان آقای ســیاوش محمودی همســر شما خانم فرخنده یزدانی دماوندی
بموجب دادنامه  9609971230701314مورخ  96/6/30شــعبه هفتم دادگاه خانواده قائمشهر
با مراجعه به دفترخانه خواهان اجرای صیغه نامه طالق شد لذا بشما اخطار میگردد تا تاریخ

مجتبي خالدي ،ســخنگوي اورژانس کشــور نيز در
گفتوگو فارس ،با اشــاره افزايش  10درصدي تماس
با اورژانس طي روز چهارشنبه نسبت به روز سه شنبه
و افزايش  20درصدي تماسها نسبت به هفته پيش،
گفت :آمار سکته قلبي در اورژانسهاي پيش بيمارستاني
نيز طي هفته گذشته تا کنون  2برابر شده است.
خطر دو برابري ابتال به آنفلوآنزا در شــهرهاي
آلوده

پرويز طباطبايي اســتاد دانشگاه علوم پزشکي تهران
گفت  :گــروه ســني پرخطر همچون کــودکان و
بزرگساالن مستعد ابتال به عفونتهاي تنفسي هستند،
گفت :در کودکان به دليل اينکه سيســتم ريوي آنها
کام ً
ال رشــد نکرده آلودگي هوا بيشتر سبب آسيب به
آنها ميشود .همچنين در شهرهاي آلوده احتمال ابتال
به عفونتهاي تنفسي همچون آنفولوآنزا و ذاتالريه
دو برابر ميشود چرا که محيط براي رشد ميکروبها
و ويروسها فراهم شــده است.وي خاطرنشان کرد:
همچنين در شهرهاي آلوده زمينه بروز بيماريهاي
بدخيم همچون سرطان ريه نيز بيشتر از ساير شهرها
است.
مردم قرباني بيتدبيري مسئوالن

تمامياين گزارشهــا و آمارها در حالي اســت که
طي چند ساله گذشــته بارها جلسات ستاد بحران و
استانداريها و ...به خاطر آلودگي هواي کالنشهرها
تشکيل شده است؛ اما خروجي اين نشستها چيزي
جز تعطيلي مدارس و افزايش طرح و ترافيک و اعمال
محدوديت را براي ســاکنان اين شهر در بر نداشته
اســت.حال آنکه مســئوالن مربوط اعم از دولت و
شهرداريها هيچ طرح پايدار و جامعي براي رفع اين
بحران در بلند مدت و کوتاه مدت نداشــته و ندارند.
افزايش روز افزون جمعيت شهرها و ترافيک راهها هم
بر اين بيتدبيري مسئوالن افزوده است و تنها چيزي
که نصيب مردم خواهد شد بيماري و افزايش مرگ و
مير ناشي از تنفس اين هواي ناپاک خواهد بود .و در
آخر بهتر اين است تا مسئوالن مربوط به جاي امروز
و فردا کردن و به خطر انداختن جان شهرنشينان ،به
فکر يک راه چاره اساســي و کاربردي براي حل اين
بحران باشــند ،چراکه هر روز که ميگذرد عدهاي از
مردم جانشان را در اين هواي آلوده از دست ميدهد و
اگر فکري نکنيد خيلي زود دير ميشود...

رييــس ســتاد اجرايي فرمــان حضرت
امــام(ره) با بيان اينکه در اين ســتاد از
طريق بنيــاد برکت  ۲۵هزار و  ۵۰۰طرح
متنوع اجرا شــده اســت ،گفت :از همه
ظرفيتهاي کشور براي محروميتزدايي
استفاده ميکنيم .به گزارش مهر ،محمد
مخبر در جشــن افتتاح هزارمين مدرسه
برکت با بيان اينکه  ۱۰ســال از فرمان
تاريخي مقام معظم رهبري براي تشکيل
بنياد برکــت ميگذرد ،گفت :حقيقت اين
است که نميتوانم احساســاتام را بيان
کنم .خود ما هم فکر نميکرديم روزي در
ســتاد اجرايي به اين نقطه از فعاليتهاي
اجتماعي برســيم .وي افــزود :کار ما از
توانمندســازي اقتصادي و مدرسهسازي
شروع شــد و امروز  ۴۲خدمت متنوع در
حوزههــاي مســئوليتهاي اجتماعي و
محروميتزدايي ارايه ميدهيم.
ثبت نام حدود  ۴۰هزار دانشگاهي
براي زيارت عتبات

معاون اجرايي و اعزام ستاد عمره و عتبات
دانشــگاهيان از ثبت نام حدود  ۴۰هزار
دانشگاهي کشــور براي سفر به عراق و
زيارت عتبــات عاليات خبر داد.به گزارش
مهر ،معاون اجرايي و اعزام ســتاد عمره
و عتبات ادانشــگاهيان از ثبت نام حدود
 ۴۰هزار دانشــگاهي کشور براي سفر به
عراق و زيارت عتبات عاليات تا روز ســه
شنبه خبر داد.اين درحاليست که به گفته
زارع؛ ثبت نام از دانشــگاهيان براي اعزام
به عتبات از روز  ۲۵آذر ماه آغاز شده و تا
پنجم دي ماه ادامه دارد.
هشدارهاي مهم پليس فتا در خصوص
استفاده از اسنپ و تپسي

پليــس فتا نکات ايمنــي را در خصوص
اســتفاده از اسنپ ،تپســي و برنامههاي
مشــابه به کاربران ارائــه کرد.به گزارش
باشــگاه خبرنگاران جوان؛ اگــر خانم و
يا حتي آقا هســتيد و از اســنپ ،تپسي و
برنامههاي مشــابه استفاده ميکنيد بهتر
است چند نکته را براي امنيت خود رعايت
کنيد.حتي االمکان از شماره تلفن اصلي
خود براي ثبت نام اســتفاده نکنيد و يک
خط اعتباري  ۵هزار توماني را براي اينکار
کنار بگذاريد.سعي کنيد حداقل  ۶۰۰متر
زودتر از مقصد پياده شــده و دقيقا جلوي
خانــه و محل کار و غيره پياده نشــويد.
هنگام معاشرت با راننده از دادن اطالعات
شــخصي مثل ،شــغل ،محل دقيق کار؛
اينکه به تنهايــي زندگي ميکنيد و غيره
خودداري کنيد.حتما عکس لود شــده از
راننده در برنامه را با چهره راننده مقايسه
کنيد و در صورت مغايرت از ســوار شدن
خودداري کنيد.موارد گفته شده جزء نکات
ايمني ذکر شــده براي چند اپليکيشــن
مشابه در کشورهاي خارجي توسط پليس
و واحدهاي نظارتي هستند.

 96/10/7ســاعت  9صبح به دفترخانه مراجعه نمائید در صورت عدم مراجعه برابر مقررات
رفتار خواهد شد .سر دفتر ثبت طالق  5ساری شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان
کنگان آگهی وقت دادرســی کالســه پرونده  951348 :وقت پرونده  1396/11/15 :ساعت 9
صبح خواهان  :احمد ســعیدی فرزند علی خوانده  :مریم کریمی فرزند جمشید خواسته :
طالق به درخواست زوج بلحاظ عدم تمکین زوجه خواهان دادخواستی تقدیم دادگاه عمومی
حقوقی کنگان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه اول حقوقی این دادگاه ارجاع که به کالسه
فوق ثبت گردیده ووقت رســیدگی تعیین شده است و به علت مجهول المکان بودن خوانده به
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73قانون آئین دادرسی مدنی برای یک
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده به دفتر مراجعه ضمن اعالم
نشــانی کامل خود نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر شوند واال دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود .م الف 563
رسول مقاتلی منشی دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کنگان
دادنامه خواهان  :اقای عبدالحسن سناسیری فرزند محمد به نشانی کنگان خ برق روبرو تاکسی
تلفنی هجرت خوانده  :اقای موسی اتشی فرزند بهروزبه نشانی مجهول المکان خواسته ها :
 -1اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده کالسه  -2 910348مطالبه خسارت دادگاه با
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید .رای
دادگاه درخصوص دادخواست اقای عبدالحسن سناسیری فرزند محمد به طرفیت اقای موسی
اتشی فرزند بهروز به خواسته اعساراز پرداخت هزینه دادرسی پرونده کالسه  950577شعبه
اول دادگاه عمومی حقوقی کنگان با توجه به شهادت شهود مبنی بر عدم توانایی مالی خواهان
پرینت حساب بانک خواهان و نظر باینکه خوانده علی رغم ابالغ از طریق نشر اگهی دردادگاه
حاضر نشد و دلیل معارض و مخالف ارائه نداده است دادگاه وضعیت اعسار خواهان را ثابت
دانسته و به استناد مواد 504.506و507و 513قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی حکم به قبول اعســار موقت خواهان و معافیت وی از پرداخت هزینه دادرســی
پرونده مذکور صادر و اعالم می دارد  .بدیهی است با تمکن مالی خواهان و یا محکوم له واقع
شدن وی موظف به پرداخت هزینه دادرسی می باشد  .رای صادره ظرف 20روز پس از ابالغ
قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان بوشهر می باشد .م الف565
شعبان کاویان پور رئیس شعبه اول حقوقی دادگاه کنگان

