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خبر ويژه

استاندار تهران از تعطیلی مدارس ابتدایی ،پیشدبستانی و نیز مهدکودکهای شهرستانهای تهران ،ورامین ،ری و کهریزک ،شمیرانات ،پاکدشت ،شهریار ،قرچک ،قدس و مالرد در روز یکشنبه( ۱۰دی) خبر
داد .به گزارش ایسنا ،سیدمحمدحسین مقیمی در پایان جلس ه کارگروه آلودگی هوای استان تهران ،در تصریح مصوبات این جلسه گفت :یکشنبه( ۱۰دی) عالوهبر مدارس ابتدایی ،پیشدبستانی و مهدکودکها،
مدارس استثنایی در دو مقطع ابتدایی و متوسطه در شهرستانهای تهران ،ورامین ،ری و کهریزک ،شمیرانات ،پاکدشت ،شهریار ،قرچک ،قدس و مالرد تعطیل خواهند بود.وی افزود :روز یکشنبه همچنین
طرح زوج و فرد از در منازل اجراء خواهد شد و فروش روزانهی مجوز طرح ترافیک انجام نخواهد شد و همچنین از تردد خودروهای سبک و سنگین بدون معاینه فنی و دودزا جلوگیری خواهد شد .همچنین
فعالیتهای عمرانی در سطح شهر تهران متوقف خواهد شد.وی تاکید کرد :فعالیت معادن شن و ماسه نیز تعطیل خواهد بود و همچنین فعالیتهای بدنی در محیطهای روباز نیز متوقف خواهد بود.
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پاساژ پرمخاطره عالء الدين و خطر تکرار فاجعهاي مانند پالسکو

اخبار

جابهجايي در پست رياست انجمن
متخصصين پوست ايران

پيرو جلسه اخير هيات مديره و به درخواست
رييس اين انجمن ،دکتر فرهاد هنجني که
پيش از اين نايب رييس انجمن متخصصين
پوســت ايران بود به سمت رياست انجمن
انتخاب و منســوب شد.اين گزارش حاکي
است با وجود تمايل فراوان و درخواستهاي
مکرر اعضاي هيات مديــره در خصوص
ادامه فعاليت دکتر محمدعلي نيلفروش زاده
در سمت رياست انجمن متخصصين پوست
ايران با توجه به تاکيد بر بهره مندي از ساير
همکاران در تصدي اين مسئوليت و تمرکز
بيشتر وي در حوزههاي علميو پژوهشي
کالن ،هيات مديــره انجمن متخصصين
پوست ايران در جلســه اخير خود با تاکيد
دکتر نيلفروش زاده ،دکتر فرهاد هنجني را
به سمت رياست جديد انجمن متخصصين
پوســت ايــران منســوب کرد .ايشــان
دانشــيارومدير گروه پوست دانشگاه علوم
پزشکي شيراز ،عضو بورد تخصصي پوست
ميباشند ومعاونت پژوهشي دانشگاه شيراز،
از ســابقه کاري دکتر هنجني محســوب
ميشود .طي اين جلسه با توجه به نظر کليه
اعضا مقرر گرديــد ،دکتر نيلفروش زاده به
عنوان نايب رييــس و عضو هيات مديره
انجمن مسوليت فعاليتهاي علميپژوهشي
را برعهده داشته باشند.

رييس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي از بدهي ۸۰ميليارد توماني اين سازمان به
بيمارستانهاي دولتي و بخشهاي ديگر از جمله آب ،برق و گاز خبر داد.به گزارش تسنيم،
اصغر جهانگير در خصوص کاهش بودجه سازمان زندانها در اليحه بودجه پيشنهادي دولت
اظهار کرد :بودجه جاري سازمان زندانها در اليحه بودجه سال  97در مقايسه با بودجه فعلي،
 13درصد کاهش يافته است .جهانگير در خصوص ميزان کسري بودجه سازمان زندانها هم
گفت :بيش از يک هزار و پانصد ميليارد تومان کسري بودجه داريم ولي آن چيزي که االن
کسر شده و دنبال آن هستيم تا برگردانيم ،رقميحدود  80تا  100ميليارد تومان است.

عضو کميســيون عمران مجلس گفت :پاساژ عالء الدين يکي از ساختمانهاي ناايمن و
پرمخاطره تهران است که بايد هر چه سريع تر براي رفع مشکالت ايمني آن چاره انديشي
شود تا شــاهد تکرار فاجعهاي مانند پالسکو نباشيم.عبدالکريم حسين زاده در گفت وگو
با خانه ملت ،با هشــدار نسبت به اينکه پاساژ عالء الدين يکي از ساختمانهاي ناايمن و
پرمخاطره تهران است که بايد هر چه سريع تر براي رفع مشکالت ايمني آن چاره انديشي
شود ،گفت :شهرداري تهران بايد هر چه سريع تر با شناسايي ساختمان جايگزين کسبه را
به آن منتقل کند زيرا اين پاساژ ايمن نبوده و بايد مشکالت ايمني آن رفع شود.

خوزستان هم در سايه بيتوجهي
مسئوالنکشتارگاهپرندگان مهاجر شد

يک فعال محيط زيست از برپايي دامگاههايي
بانام محلي «محميه» در استان خوزستان
خبر داده اســت که بــدون برخورد جدي
مسئوالن محيط زيســت در حال قتلعام
هزاران گونه مهم پرنده هستند.
به گزارش فارس ،ناصر عبيات فعال محيط
زيست با اعالم اين خبر ميگويد« :محميه»
در زبــان محلي به زمينهاي وســيع باير
گفته ميشــود که دور آنها را با خاکريز
ميگيرند و در آنها آب رها ميکنند ،سپس
با پخش دانههايي مثل گندم ،شــلتک و...
پرندگان مهاجر تازه از سفر برگشته را به اين
تاالبهاي ساختگي کوچک عادت ميدهند.
بنا بر گزارش اين فعال محيطزيست ،براي
به دام انداختن پرندگان ،تورهاي مخصوص
را در زير آب نصبکرده و آنها را بهصورت
دستهجمعي شکار ميکنند ،که چيزي حدود
بيست ميليون تومان براي محميه داران خرج
يدارد.عبياتميافزايد:بيشترينمحميهها
برم 
در شهرستان دشــت آزادگان و بستان برپا
ميشود و سه محميه بزرگ در مسير بستان
چذابه و در کنار جاده اصلي قرارگرفتهاند و
پرندگان شکار شده در بازارهاي سوسنگرد
و کيان اهواز معامله ميشود.عبيات ميگويد:
شکار پرندگان مهاجر در استانهاي جنوبي
هم همانند شمال کشور در سايه بيتوجهي
و ســهلانگاري ادامــه دارد ،البته اين نوع
شکار در جنوب غرب با شمال کشور داراي
تفاوتهايي است و شکارچيان جنوبي در خفا
و اغلب هنگام شب به صيد ميپردازند.

بدهي  ۸۰ميلياردي زندانها به بخشهاي دولتي

 400برج تهران روي گسلها ساخته شده است

مانورزلزله از واقعیت تا نمایشی سرگرمکننده

گره اجتماعي  :زلزله خبر نميکند .اين شايد
آشناترين جمله درباره زلزله باشد .هر چند
دو زلزله  ۵.۲و  ۴.۲ريشــتري که اخيرا در
تهران آمد هر دو در شامگاه و اوايل بامداد
رخ داد امــا فرض کنيم زلزله بزرگتري که
مدتهاست هشــدار آمدنش را به تهرانيها
ميدهند ،در زماني رخ ميداد که فرزندان ما
سر کالسهاي درس بودند .آيا مدارس ما،
مديران مدارس ما ،معلمان ،دانش آموزان و
اوليا آمادگي رويارويي با آن را دارند؟
آخرين آمار آموزش و پرورش از استحکام
مدارس حاکي اســت « ۳۰درصد مدارس
پايتخت ناايمن است» .البته در همين آمار
مشخص نيســت در برابر کدام زلزله اين
مدارس ناايمن و باقي مدارس ايمن تصور
شده است اما براساس همين آمار مدارس
تهران از نظر فرسودگي نسبت به کل کشور
اوضاع بدتري دارد و در مناطق ،۹ ،۱۱ ،۱۲
 ۱۵و  ۱۹عمده اين مدارس در بافت فرسوده
قرار گرفتهاند که خود اين مناطق نيز بافت
فشرده و فرسودهاي را دارا هستند.
محمد داوري کارشــناس مسائل آموزش
و پرورش در اين بــاره به مهر گفت  :در
بحث روشهاي تربيتي و آموزشــي نگاه
جدي وجود نــدارد و مانورهاي زلزله نيز
که برگزاري اش از وظايف مدارس است،
فرمايشي برگزار ميشــود و معموال چند
دانــش آموز در مانور شــرکت ميکنند و
چند عکس و فيلم تهيه ميشود تا اعالم
شود مدرســه مانور را برگزار کرده است.
مگر اينکه مدرســهاي به صورت خاص
و بر اســاس نگرش مديرش يا داشــتن
معاونان و مشاوران خوب بخواهد روي اين
موضوع سرمايه گذاري کند.داوري اظهار
کرد :رئيس جمهور هم اول سال گفتند که
کتابهاي درسي ما خالي از مهارتهاي
زندگي منجمله آموزشهــاي مواجهه با
حوادث است .متاسفانه به ندرت ميتوان از
کتب درسي اطالعات درستي در اين زمينه
به دســت آورد و از سوي ديگر در سيستم
آموزشي نيز به شدت سنتي هستيم .يعني
دنبال يافتههاي جديد علمينيســتيم.وي
گفت :يکي از تهديــدات جدي زلزله اين
است که در ســاعتي رخ بدهد که بچهها
مدرسه هستند .چون نه معلمان و نه دانش
آموزان آموزشهــاي الزم مواجهه با اين

آمادهباش تيمهاي واکنش سريع در «گوريه»
مدير روابط عموميجمعيت هالل احمر خوزستان از آمادهباش نيروهاي امداد و نجات شهرستانهاي دزفول،
انديمشک ،گتوند و شوش در پي زمينلرزههاي گوريه از توابع شهرستان شوشتر خبر داد.مجتبي طحان
اشــاره به وقوع بيش از  20زمينلرزه در گوريه از بامداد تا ظهر شنبه اظهار کرد :از صبح يک تيم امداد و نجات و
يک تيم ارزيابي در شهر گوريه از توابع شوشتر مستقر شدهاند.وي افزود :تا ظهر شنبه همه مناطق مسکوني شهر
گوريه ارزيابي شدهاند و خوشبختانه هيچگونه خســارت مالي و جاني در پي زلزلههاي گزارش نشده است.مدير
روابط عموميجمعيت هالل احمر خوزستان گفت :تيمهاي واکنش سريع ،امداد هوايي و بالگردهاي جمعيت هالل
احمر خوزستان به حالت آمادهباش در آمدهاند .همچنين تيمهاي امداد و نجات هالل احمر شهرستانهاي دزفول،
انديمشک ،گتوند و شوش در آمادهباش هستند تا در صورت نياز به شوشتر اعزام شوند.

پديده را نديدهاند و واکنشهاش هيجاني
هم پرسنل مدرســه و هم دانش آموزان
ميتواند عواقب خطرناکي داشــته باشد و
شوکهاي ناشــي از چنين رويدادي که
احتمال ايجادش در مدارس ما زياد است،
نگران کننده است .يک موضوع اين مساله
فرهنگي و نگرشــي اســت و مساله بعد
داشتن مهارت و اطالعات است.

تنها  ۳۵درصد مراکز بهداشــتي در
مقابل زلزله مقاومند

همايونهاشميعضو کميسيون بهداشت و
درمان مجلــس هم با بيان اينکه تنها ۳۵
درصد از مراکز بهداشتي در برابر زلزله مقاوم
هستند ،گفت :ما در کشور زلزلهخيز حاوي
گسلهاي متعدد زندگي ميکنيم و اين در
حالي اســت که ،تعدادي از ساختمانهاي
عموميکه وظيفه اصلــي آنها خدمت به

ملت است از جمله مراکز بهداشتي درماني
به ويژه بيمارستانها که در گذشته ساخته
شدهاند ،عمر مفيد خود را سپري کردهاند.
نماينده مردم مياندوآب ،شاهين دژ و تکاب
درمجلس شــوراي اســامي ،ادامه داد:
هماکنون بايد نوسازي بافت ساختمانهاي
درماني پايتخت در اولويت برنامهها قرار گيرد
و مهندسان در جهت افزايش تابآوري اين
ســاختمانها در مقابل زلزله و هر شرايط
بحراني بر اساس نياز روز برنامهريزي کنند.

گسل ممنوع بوده ،اما طي بررسيها 400
برج روي گســلهاي تهران ســاخته شده
است .خوشــبختانه دولت بنا دارد در حوزه
نوســازي بافت فرســوده فعاليتهايي را
انجام دهد گفت :وجود شوراياريها بسيار
ارزشمند است .در گذشته شهرداريها پول
زيادي خرج ميکردند تا بتوانند مشکالت
محالت را از دل آن بيرون بياورد اما اکنون
شوراياران به خوبي اين مشکالت را منتقل
ميکند.

مجيد فراهاني رئيس کميته بودجه و نظارت
شوراي شهر نيز در اين راستا با بيان اينکه
ساخت بافت مسکوني روي گسل با توجه
به اينکه ممنوع بوده از ديگر مشــکالت
منطقه اســت .اگر چه ساخت و ساز روي

علي مرادي رئيس مرکز لرزهنگاري کشور
هم با اشــاره به کمبود ايستگاههاي لرزه
نگاري گفت :بايد حداقل  ۴۵۰ايســتگاه
در ســطح کشور داشــته باشيم؛ يعني به
 ۳۲۵ايســتگاه جديد نيــاز داريم .البته با
توجه به تجارب موفق ما در ســالهاي

ســاخت  400برج روي گسلهاي
تهران

کمبود ايستگاههاي لرزه نگاري

اخير در کشور کم کم بايد از اطالعرساني
صرف به ســمت رصد دقيقتر گسلها،
ثبت زلزلهها بخصوص خرد لرزهها براي
پيش آگاهي حرکــت کنيم.مرادي درباره
اعتبار اختصاص يافته به اين بخش گفت:
بخشي از اعتبارات براي هزينهکرد در حوزه
آموزش و پژوهش موسســه ژيوفيزيک
دانشگاه تهران است که البته بايد بيشتر از
اين براي آموزش و پژوهش هزينه شود.
او ادامــه داد :با توجه به وظيفه ملي ما در
حوزه زلزله ،بخشي از اعتبارات خرج امور
زلزله ميشــود ،البته اعتبار ويژهاي براي
مرکز لرزهنگاري کشــوري لحاظ نشده
اســت.رييس مرکز زلزلهشناســي گفت:
ما در ســه بخش با کمبــود اعتبارمواجه
هســتيم؛ اين سه بخش شــامل توسعه
ايستگاهها ،به روزرساني تجهيزات کنوني
و حفظ و نگهداري شــبکهها ،پايگاهها و
ايســتگاههاي سراسر کشــور براي ارائه
خدمات شبانهروزي است.

واکنش شــهردار به فعال شــدن
گسلهاي تهران

اين در حالي است كه روز گذشته شهردار
تهران با اشــاره به زلزله تهران گفت :اين
که  ۹۰درصد تهران با يک زلزله تخريب
ميشود درســت نيست .در مورد زلزله دل
مردم را خالي نکنيد و اجــازه دهيد مردم
زندگي شان را بکنند .محمدعلي نجفي ادامه
داد :در زلزله کرمانشاه نيز ساختمانهايي که
در سرپل ذهاب مقاوم ساخته شده بودند،
پايدار بودند و تنها خسارات جزئي ديده بودند.
نجفي ادامه داد :بعضي از اظهارنظرها درباره
زلزله جنبههاي غيرعلميدارد و با اين اقدام
دل مردم را خالي ميکنند.شهردار تهران با
اشاره به اينکه هيچکدام از گسلهاي خاص
تهران فعال نشده است ،گفت :اجازه بدهيد
مردم زندگيشان را بکنند .شما اگر بخواهيد
يک سفر از تهران به اصفهان برويد ،ممکن
اســت در راه با مشکالتي مواجه شودي و
حوادث طبيعي هيچ وقت خبر نميکند ،ولي
ما آمادگــي الزم را براي مقابله با حوادث
بايد کســب کنيم.وي در ادامه بيان داشت
ما معتقديم که امکانات ملي بهنحو عادالنه
توزيع نشده اســت و اميدواريم از سال 97
يک مبنايي گذاشته شــود که منابع ملي
عادالنه توزيع شود.

کاهش  50درصدي بودجه مترو کالنشهرهاي کشور

دولت در بودجه ســال آينده خود ســهم
متروي کالنشــهرها را  ۵۰درصد کاهش
داد .اين درحالي اســت که ديون ســال
گذشته خود را در زمينه حمل و نقل ريلي
درون شــهري به درستي پرداخت نکرده
اســت و هر بار براي پرداخت وعده داده
است.
به گــزارش فارس ،طي نشســتي که با
حضــور «محمدرضــا رضايــي» رئيس
کميسيون عمران مجلس شوراي اسالميو
مهندس «علي امام» رئيس هيات مديره
اتحاديه قطار شهري کالنشهرهاي کشور

دولت به مترو رحم نکرد

برگزار شد ،برنامههاي  4سال آينده مترو
تهران مورد بحث و بررســي قرار گرفت
و بر حمايت بيشــتر از روند توسعه مترو
کالنشهرها تاکيد شد.علي امام مديرعامل
شرکت راه آهن شهري تهران و حومه که
همزمان رياست هيات مديره اتحاديه قطار
شهري کالنشهرهاي کشور را نيز بر عهده
دارد ،در جلسه رو در رو با رئيس کميسيون
عمران مجلس ،خواستار حمايتهاي بيشتر
دولت و مجلس از حمل و نقل ريلي و در
صورت امکان اعمال اصالحاتي در اليحه
بودجه مترو کالنشــهرها از جمله تهران

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرســتان فومن برابر رای شماره  96/9 /22-139660318003008986هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی خانم زینب نصیری ویشــکائی فرزند محمد صادق بشماره شناسنامه  59صادره از رشت به
شماره ملی  2596002612ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاالر عروسی بمساحت  4809/25مترمربع پالک 243
فرعی از  44اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4فرعی از  44اصلی واقع در خطیب گوراب بخش  24گیالن خریداری
از مالک رســمی مرحوم مرتضی قوتی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود 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 مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 96/10/10 :تاریخ
انتشار نوبت دوم96/10/24 :
 1115سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
آگهی مزایده اموال منقول بموجب پرونده کالسه  951297صادره از حوزه  2شوراي حل اختالف فرديس له بابك عالقه
بنديان و علیه سعيد عسگري محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  17 / 573 / 801ریال بعنوان اصل خواسته و
هزينه كارشناس و نشرآگهي و در حق محکوم له و مبلغ  878 / 690ریال بابت نیم عشر دولتی چون نامبرده در موعد
مقرر قانوني مفاد حكم را اجرا نكرده اســت حســب تقاضاي محكوم له بشرح زير به وسيله این اجرا توقیف و توسط
کارشناس ارزيابي گرديده است و مقرر است از طريق مزايده درتاريخ  1396 / 10 / 25از ساعت  8/00الی  8/30صبح
در محل اجرای احکام مدنی شوراي حل اختالف شهرستان فردیس بفروش می رسد  ،مزایده از قیمت 15 /000/000
ریال نظریه کارشناســی شــروع میشود و مال متعلق به كسي است كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد  %10از قيمت
مزايده به صورت وجه نقد يا چك بانكي (تضمين شده ) في المجلس از برنده مزايده دريافت ميشود و الباقي وجه مزايده
ظرف مهلتي كه از سوي دادورز اجراء تعيين ميگردد و حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد كرد از خريدار اخذ
و اموال به نامبرده تحويل خواهد شد در صورتيكه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او
پس از كسر هزينه مزايده بنفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد درصورتيكه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل
شود مزايده فرداري اداري همان روز در همان ساعت و مكان برگزار ميگردد شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده
ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده ميشود و قبل از انقضاي مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه ( در
صورت وصول شكايت ) مال به خريدار تسليم نخواهد شد ضمنا طالبين ميتوانند ظرف 7روز قبل از مزايده بدفتر اجرا
مراجعه و با هماهنگي اجرا از اموال بازديد نمايند .مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است :

براي سال  1397شد .البته اليحه بودجه
ســال  1397که توسط دولت ارائه شده و
بخشي از آن در کميسيون عمران مجلس
مراحل پاياني بررسي را ميگذراند ،در ادامه
به کميسيون تلفيق ارجاع ميشود.استفاده
از ظرفيتهاي پيشبيني شــده در اليحه
بودجه براي چاپ و انتشار اوراق مشارکت،
يکي از پيشنهادهاي مربوط به تامين اعتبار
براي طرحهاي عمراني است که در نشست
اخير مورد تاکيد قرار گرفت.گفتني اســت
عليرغم اذعان تمام کارشناسان به لزوم و
ضرورت توســعه حمل و نقل ريلي درون

شــهري به عنوان يکي از مصاديق بارز و
تاثيرگذار گسترش حمل و نقل عموميدر
کالنشهرها که کاهش ترافيک و آلودگي
هــوا را به دنبال دارد ،بودجه پيشــنهادي
دولت براي مترو کالنشهرهاي کشور در
سال  97به طور متوسط  50درصد کاهش
يافته است که اميد ميرود با رايزنيهاي
صورت گرفته ،مجلس شوراي اسالميو
کميســيونهاي مرتبط با موضوع در اين
امر تجديدنظر کننــد.در تهران نيز بودجه
 101ميليارد تومانــي اختصاص يافته از
سوي دولت به مترو ،براي سال  1397به

يك خط تلفن همراه بشماره / 09123387174
دادورز اجرای احکام مدنی شوراي حل اختالف شهرستان فردیس -افشاني
رو نوشــت آگهی حصر وراثت آقاي عليرضا خزائي دارای شناســنامه شــماره  670به شرح دادخواست به کالسه
 37201020از این شــورا در خواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علي خزائي
بشناســنامه شــماره  8در تاریخ  1388 / 1 / 19اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر اســت به  -1 :فاطمه خزائي فرزند كريم ش.ش  1متولد  1328صادره از نهاوند همســر متوفی - 2فخري
خزائــي فرزنــد علي ش.ش  492متولد  1349صادره از نهاوند دختر متوفی - 3فرخ خزائي فرزند علي ش.ش  6متولد
 1346صادره از نهاوند دختر متوفی -4عليرضا خزائي فرزند علي ش.ش  670متولد  1357صادره از نهاوند پســر
متوفی - 5اسمعيل خزائي فرزند علي ش.ش  16متولد  1350صادره از نهاوند پسر متوفی - 6نورالدين خزائي فرزند
علي ش.ش  580متولد  1352صادره از نهاوند پسر متوفی -7حسين خزائي فرزند علي ش.ش  4متولد  1359صادره
از نهاوند پسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد%م
رئیس شعبه  2شورای حل اختالف شهرستان فردیس
اجرائیه مشخصات محکوم له :ردیف  -1نام شهروز نام خانوادگی رحيمي نام پدر نادر نشانی استان البرز – شهرستان
كرج – شــهر كرج  -فرديس – خ – 37گلســتان – 2پ165مشخصات محکوم علیه  :ردیف  -1نام فرهاد نام خانوادگی
فالح زاده نام پدر -نشانی  -محکوم به  :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه
 9609973037600611محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ  55/ 000 / 000ريال بعنوان اصل خواســته بابت
ارش معيوب و سالم خودرو و مبلغ  1/ 500/ 000ريال بعنوان هزينه كارشناسي و مبلغ  710 /000ريال بعنوان هزينه
دادرســي در حق محكوم له پرداخت حق اجرا مســئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه  6شوراي حل اختالف
شهرســتان فرديس – زهرا زروندي اجراییه مشــخصات محکوم له  :امید محمدی فرزند امین به نشــانی کردستان
.دوشــان .خ ازادی لوازم خانگی محمدی  09183778695مشخصات محکوم علیه -1:محمد عبدی فرزند حبیب اهلل .به
نشــانی بهاران 1/19.کوچه چهارم پالک 10شــماره  09176401392به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به
شــماره 9610098753100223و شــماره دادنامه  9609978753100417محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ
75/550/000ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 750/033/2ریال هزینه دادرســی و هزینه نشر اگهی و خسارت تاخیر
تادیه از تاریخ 5/10/95لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت مبلغ نیم عشر اجرایی در حق صندوق
دولت .شعبه یازدهم شورای حل اختالف سنندج
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرانیه  -۱ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد د(ماده  ۳قانون اجراي احکام

ميزان  36درصد کاهش يافته و به مرز 65
ميليارد تومان رســيده است البته از همين
مبلغ  101ميليارد تومان ســال جاري نيز
فقط حدود  50درصد آن تا به امروز تحقق
يافته است.

اخبار
تمايل دختران به زندگي با مردان

ميانسال بدليل بياعتمادي به پسران

عضــو هيــات علميدانشــگاه عالمــه
طباطبايي گفت :دختراني که به ازدواج با
افراد ميانسال تمايل دارند ،اغلب دختران
باالي  30ســال هســتند که براي تامين
زندگي نميتوانند به پسران جوان اعتماد
کنند .همچنين خشــونت در پسران جوان
بسيار باالست ،بنابراين دختران به سمت
مردي ميروند که رفتار محبتآميز داشته
باشــد .اميرمحمود حريرچي ،عضو هيات
علميدانشــگا ه عالمه طباطبايي و جامعه
توگو با ايلنا درباره افزايش
شناس در گف 
ازدواج مــردان باالي  60ســال گفت :در
جايــي زندگي ميکنيم که آدمها بســيار
تنها هســتند و در واقع بــراي فرار از اين
تنهايي کارهاي مختلفي انجام ميدهند.
افراد در جامعه ايران سعي ميکنند؛ براي
فرار از تنهايي شرايطي را فراهم کنند که
اين نوع از ازدواجها نيز به همين مســئله
مربوط است.او با اشــاره به اينکه مسئله
ازدواج مردان باالي  60ســال را ميتوان
از زاويههــاي مختلف اجتماعي نگاه کرد،
ادامه داد:ازدواج دختــران با مردان باالي
 60سال در طبقات مرفه جامعه با توجه به
اينکه امکانات در اين طبقات بيشتر است
و اين دختران نيز توقعات مالي واقتصادي
زيادي دارند ،راحتتر اتفاق ميافتد .افزود:
پسران جوان نميتوانند هزينهها و معيشت
خانواده را تامين کنند حتي ميتوان گفت
تالش زيادي هم براي اين موضوع ندارند.
دخترانــي که به ازدواج با افراد ميانســال
تمايل دارند اغلب دختران باالي  30سال
هستند که براي تامين زندگي نميتوانند به
پسران جوان اعتماد کنند.
ساماندهي کودکان کار و خياباني
طرحي ناموفق و بينتيجه

عضو کميسيون اجتماعي مجلس با تاکيد
بــر اينکه با تدوين آييــن نامه و تصويب
قوانيــن معضــل کــودکان کار مديريت
نميشود ،گفت :با تعيين متولي واحد بيش
از  ۸۰درصد آسيبهاي اجتماعي مديريت
ميشــود .احمد بيگدلي در گفت و گو با
خانــه ملت ،در رابطه بــا اظهارات رييس
سازمان بهزيســتي مبني بر تدوين آيين
نامه جديد براي ساماندهي کودکان کار و
خياباني ،گفت :تا ماداميکه متولي واحدي
براي ســاماندهي کودکان کار و خياباني
تعيين نشود با تدوين آيين نامه و تصويب
قوانين گرهاي از اين معضل باز نخواهد شد
و همچنان بايد شاهد کار کودکان در سطح
خيابانها باشــيم.نماينده مــردم خدابنده
در مجلس شوراي اســامي ،با يادآوري
اينکه مديريت و کنترل آســيبهاي مهم
مانند طالق ،اعتياد ،زنان سرپرست خانوار،
کودکان کار و خياباني مستلزم تعيين يک
متولي واحد و مشخص و اختصاص منابع
به آن اســت ،تصريح کرد :تعيين تکليف
ســاماندهي کودکان کار و خياباني بايد به
متولي واحدي سپرده شود و منابع نيز بايد
در اختيار آن قرار داده شود تا امر ساماندهي
به درستي تحقق يابد.

مدنی)-۲ .ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد-۳ .مالي معرفي کند کهاجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد.
چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه
اموال منقول و غیر منقول ،به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و
اعتباري ايراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان
بلک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضماني ارانه نماید واال به درخواست محکوم
له بازداشــت مي شــود (مواد  ۸و  ۳قانون نحوه اجراي محکومیت ملي - ،)۱۳۹ :خودداري محکوم علیه از اعالم کامل
صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم ،حبس تعزیري درجه هفت را در پی دارد(.ماده  ۳قانون اجراي احکام مدني
و ماده  ۲۰ق.م .او ماده  ۱۹قانون نحوه اجراي محکومیت مالي  -۵ )۱۳۹انتقالی مالی به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از
اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش یا جزاي نقدي
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شــود( .ماده  ۲۱قانون نحوه اجراي محکومیت مالي؛  ۹ .)۱۳۹سچنانچه
صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوم علیه از زندان ملوط به موافقت محکومله با تودیع وثیقه با
معرفي کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود(.تبصره  ۱ماده  ۳قانون نحوه اجراي قانون )1394
آگهی مزایده نوبت اول اموال غیر منقول به موجب پرونده اجرایی کاله  ۹۴۰۳۶۲این اجرا آقای فرشاد ساعد پناه فرزند
موسی ،محکوم است به پرداخت مبلغ  ۰۰۰/۵۲۰/۹۶۳ریال بابت وجه محکوم به  ،در حق بانک حکمت ایرانیان همچنین
مبلغ 48/170/000ریال هزینه نیم عشر در حق صندوق دولت .با توجه به اینکه محکوم علیه در خصوص پرداخت بدهی
خود اقدام ننموده و در این و راستا ملک ایشان که به شرح ذیل کارشناسی شده و با خصوصیات و شرایط زیر در روز
یکشنبه مورخه  ۱/۱۱/۹۶از ساعت  ۹الی  ۳۰/۱۰در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی مانندج واقع در مجتمع
تهید بهشتی سنندج با حضور نماینده دادسرای عمومی ودادورز شعبه به مزایده گذاشته می شود طالبین می توانند
پنج روز قبل از روز مزایده با کســب مجوز از شــعبه مربوطه از مال مورد مزایده بازدید بعمل آورند و پیشنهاد خود
را بصورت کتبی و بدون خط خوردگی در روز مزایده تسلیم نمایند ببرنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت
را روز برگزاری مزایده پیشــنهاد و فی المجلس مبلغ  ٪۱۰قیمت پیشنهادی را تحویل اجرا داده و یا به حساب شماره
 ۲۱۷۱۲۹۴۳۵۶۰۰۴سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز نماید و حداکثر ظرف یک ماه آینده ترتیب مابقی قیصت را
بدهد .مشــخصات ملک مورد مزایده به شرح ذیل است :ششدانگ یک دستگاه منزل مسکونی به شکل آپارتمان تحت
پالک ثبتی  ۷۲۰فرعی از  ۱۸۹فرعی از  ۱۲۹۳اصلی بخش یک سنندج به آدرسی  :سنندج  -خیابان جامی  -کوی ثمر
پالک  -۱۲طبقه اول غربی دارای مساحت  ۷۴۹۵مترمربع با مصالح اسکلت فلزی احداث شده است .مع الوصف با توجه
به کلیه عوامل موثر ارزش ششدانگ ملک مورد مزایده مبلغ  ۶۶۶/۳۱۶/۳۵۹/۱ریال توسط کارشناسی خبره دادگستری
تعیین شده است.
مرادی .دادورزشعبه اول اجراي احکام حقوقي شهرستان سنندج

