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اخبار
مهلت  3ماهه «پيش دبستاني»ها
براي دريافت مجوز

رئيس ســازمان مدارس و مراکز غيردولتي
وزارت آموزش و پرورش از اعالم فراخوان
ثبت نام و دريافت مجوز مراکز پيش دبستاني
از اول اسفن د خبر دا د و گفت :بيش از 5000
مرکز پيش دبســتاني مجوز از ساير نهادها
دارن د که تا پايان ارديبهشــت ماه سال 97
مهلت دارن د براي دريافت مجوز از آموزش
و پرورش اقــدام کنند.مجتبي زينيون د در
گفتوگو با ايســنا ،دربــار جزئيات صدور
مجوز به مراکز پيش دبســتاني اظهار کرد:
ما در دو ســال گذشته سامانهاي راهاندازي
کرديم تا موسسان از طريق آن اقدام و ثبت
نام کنن د اما از آنجا که قانون دائميشــدن
تاســيس مدارس غيردولتي هنوز نهايي و
مصوب نشده بو د بدرستي پيگيري نش د و
به اتمام نرسيد.وي فزود :اما با دائميشدن
قانون تاسيس مدارس غيردولتي اين برنامه
را با جديت در دستور کار قرار داديم.رئيس
سازمان مدارس و مراکز غيردولتي وزارت
آمــوزش و پرورش با بيان اينکه به موجب
قانون ،تنهــا مرجع صدور مجــوز مراکز
پيش دبستاني ،وزارت آموزش و پرورش و
سازمان مراکز غيردولتي است اظهار کرد:
شدبستاني
بر اين اساس موسسان مراکز پي 
حتما باي د از شوراي نظارت منطقه و استان
مجوز دريافت کنند.
فعاليت  200مرکز پيشگيري از طالق

معاون دفتر امور آســيب ديدگان اجتماعي
ســازمان بهزيستي کشور از فعاليت 2000
مرکز مشــاوره و  200مرکز پيشگيري از
طــاق خبرداد.به گزارش ايســنا ،مجيد
ارجمندي اظهارکرد :براي حل آسيبهاي
اجتماعي ،نيازمن د همدلي مسئوالن هستيم
و در اين راستا با در نظرگرفتن سياستهاي
کالن کشــور باي د برنامه ريزي بلن د مدت
داشته باشيم تا جامعه را به سمت سالمت
اجتماعي هدايت کنيم.وي افــزود :امروز
طــاق به يکي از معضلهــاي اجتماعي
جامعه تبديل شده اســت و براي حل اين
معضل نهادها و دستگاههاي مختلف بايد
همکاري الزم را داشــته باشن د تا بتوانيم
مشــکل افزايش طالق را حل کنيم و به
سمت کاهش طالق پيش برويم.
پزشکي قانوني نها د رسيدگي
به تخلفات پزشکان نيست

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس،
با تاکي د بر کاهش رون د خطاهاي پزشــکي،
گفت :مرجع رسيدگي به تخلفات پزشکان
نظام پزشکي بوده و پزشکي قانوني نهادي
کمکــي براي تصميمگيري نهايي اســت.
يدرگفت وگو با خانه ملت،
همايونهاشــم 
درباره تشــخيصهاي نادرست پزشکي و
تاثير اين مسئله در افزايش خطاهاي پزشکي،
گفت :تشــخيصهاي نادرست و خطاهاي
پزشکي جز جدانشدني ازعلم طب است ،البته
درحال حاضرسازوکارهاي جدي د و ابزار کمک
درماني و روشهاي تشــخيصي پزشــکي
بسياري ابداع شده است که ميزان خطاهاي
پزشکي نسبت به گذشته کاهش چشمگيري
داشته است؛ اما يکي از علل خطاهاي پزشکي
درهمه شرايط مسئله خطا در تشخيص است.
نماينده مردم مياندوآب ،شاهين دژ و تکاب
درمجلس شوراي اسالمي ،افزود :هرپزشکي
با مجموعهاي از بررســيها و اســتفاده از
روشهاي کلينيکي و پارا کلينيکي مختلف
نوع بيماري وروشهاي درماني را تشخيص
يدهد ،اما گاهي همين تشخيص ناکافي،
م
ناقص و يا نادرست است؛ بنابراين اين مسئله
نيز نوعي خطاي پزشــکي خواه د بود ،البته
برخي خطاهاي پزشکي پس ازتشخيص و
درحيطه مداخالت اشتباه است.

خبر ويژه

فرماندار تهران بر لزوم اختصاص بخشي از درآم د حاصل از فروش مجوزهاي ورود به محدوده طرح ترافيک براي نوسازي ناوگان اتوبوسراني شهر تهران تاکي د کرد .به گزارش ايسنا ،عيسي فرهادي در
حاشيه کارگروه محيط زيست شهرستان تهران و در جمع خبرنگاران گفت :روز یکشنبه چهارمين جلسه کارگروه محيط زيست شهرستان تهران طي چهار هفته به صورت پياپي برگزار ش د که در آن
مصوباتي در حوزههاي مختلف به دستگاههاي ذيربط ابالغ شده است .بحثهاي کارشناسي دقيقي در اين جلسات مطرح ميشود تا بتوان اقدامات موثري در جهت کاهش آلودگي هواي شهر تهران داشته
باشيم.فرماندار تهران با اشاره به اينکه شهر تهران نيازمن د  9000اتوبوس است ،افزود :در حال حاضر  6000اتوبوس در شهر تهران فعاليت ميکنن د که نيمياز آنها فرسوده هستند .اميدواريم با پيگيريهاي
شورا و شهرداري تهران از محل اعتبارات حاصل از فروش مجوز ورود به محدوده طرح ترافيک و همچنين يارانهاي که توسط وزارت کشور پرداخت شود بتوان ناوگان اتوبوسراني تهران را نوسازي کرد.

پاساژ عالءالدين به پالسکوي ديگري تبديل نشود

 ۳۰درصد از زلزله زدگان کرمانشاه هنوز کانکس نگرفتهاند

نايب رييس کميسيون عمران مجلس با تاکي د بر لزوم تعطيلي هر چه سريع تر پاساژ عالءالدين،
گفت :اگر اماکن تجاري به اخطارهاي آتش نشاني توجه نکنن د باي د پلمب و تعطيل شوند.مجيد
کيان پور در گفتوگو با خانه ملت ،نســبت به فقدان ايمني در برخي ساختمانهاي تجاري
پايتخت هشدار دا د و با تاکي د بر اينکه اين ساختمانها باي د هر چه سريع تر پلمب و تعطيل
شوند ،گفت :مجتمعهاي تجاري زيادي در مناطق  11و  12تهران قرار دارن د که ايمني آنها
بسيار پايين بوده و باي د هر چه سريع تر ايمن سازي شوند.وي افزود :چنانچه مالکان نسبت
اخطارهاي سازمان آتش نشاني توجه نکنن د باي د پلمب و تعطيلي آنها در دستور کار قرار گيرد.

نماينده مردم کرمانشــاه در مجلس با انتقا د از اينکه مردم زلزله زده با مشکالت بهداشتي
و گرمايشــي دست و پنجه نرم ميکنند ،گفت :کانکس براي  ۳۰درص د مردم هنوز تامين
نشده است.احم د صفري در گفت و گو با خانه ملت در مور د آخرين وضعيت کمکرساني
به زلزله زدگان کرمانشاه ،گفت :در روزهاي اول وقوع زلزله هيات دولت و تماميمسئوالن
با مردم کرمانشاه ابراز همدردي کردن د و حتي مردم پيش از دولت پاي کار آمدن د و کمک
کردن د اما بع د از گذشت يک هفته اين ابراز همدر ديها فروکش ،مردم به فراموشي سپرده
شدن د و کمکرساني و امدادرساني به صورت الک پشتي انجام شد.

گزارش 500صفحهای شهردار تهران درباره عملکر د 12سال گذشته شهرداری با انتقادات برخی اعضای شورای شهر مواجه شد

گزارش نجفي؛توصيه هاشمي

عليخاني:اشکاالتی در جزئیات طرح
د وجو د دارد
ترافیک جدی 

د خواهيم شد
د به زودي ما هم نق 
د واقعبينانه باش 
رييس شوراي شهر:قضاوت ما باي 

گروه اجتماعي :شهردار تهران روز گذشته در جلسه
شوراي شــهر با ارائه گزارش  ۱۰۰روزه شهرداري
گفت  :در بررسي پرون دههاي شهرداري به مواردي
از ســوء استفاده برخورديم که باي د از طريق مراجع
قضايي پيگيري شود؛ اين در حالي است كه رييس
شوراي شهر تاکی د کر د قضاوت ما نسبت به گذشته
باي د واقعبينانه و با انصاف باشــد .حق شناس نيز
گفت :اي کاش به نقــاط قوت تيم مديريت قبلي
نيز اشاره ميشــ د تا بتوانيم يک نگاه منصفانه به
عملکر د مديريت شهري داشته باشيم.
به گزارش ايسنا ،محمدعلي نجفي در ارائه گزارش
خو د با بيان اينکه متاسفانه در بررسي پرون دههاي
شهرداري به مواردي از سوء استفاده برخورديم که
باي د از طريق مراجع قضايي پيگيري شــو د گفت:
اواخر سال  ۹۵شــهرداري با يکي از شرکتهاي
نيــروي انتظاميقــراردادي را در خصوص تدوين
شاخصهاي ارزيابي عملکر د به مبلغ يک ميليارد
تومان به امضاء رسانده است که شاي د ارزش واقعي
آن حتي  ۱۰ميليون تومان هم نبوده اســت.وي با
بيان اينکه متاسفانه آخرين پرداخت به اين موسسه
اول مردا د  ۹۶و پس از انتخابات بوده و  ۸۵۰ميليون
تومان به اين قراردا د پرداخت شده است ،گفت :ما
در بررســيهاي بيشــتر دريافتيم که يک قرارداد
ديگر در تاريخ  ۲مردا د  ۹۶منعق د شــده که در روز
قراردا د پرداختي صورت گرفته است.شهردار تهران
با بيــان اينکه اين دو قراردا د مجموعا يک ميليارد
و  ۴۳۰ميليون تومان ارزش داشته است ،گفت :در
بررسيهاي بيشــتر متوجه شديم که درست است
اين مبلغ به حساب شــرکت مذکور واريز شده اما
تنها  ۱۷۳ميليون تومان را به اين شــرکت داده و
مابقي را به يک حســاب ديگر که متعلق به رئيس
دفتر يکي از معاونين قبلي بوده واريز کردن د و اين
پول نيز خرج انتخابات شده است .اين در حاليست
که آن فر د مذکور مکتــوب اقرار کرده که از ۱۷۳
ميليون تنهــا  ۲۰ميليون به خودش تعلق گرفته و
مابقي سهم ديگران بوده است.
شهرداري  ۵۲هزار و  ۱۰۰ميليار د بدهي دارد

وي با بيان اينکه بررســيها نشــان داده که رقم
بدهي ثبت شده شهرداري  ۲۹هزار و  ۵۱۰ميليارد
تومان بوده اســت ،گفت ۲۲ :هزار و  ۶۰۰ميليارد
تومان نيز رقم بدهي ثبت نشــده شهرداري است
و پيشبيني کرديم که حدو د  ۸۰۰۰ميليار د تومان
نيز بدهي احتمالي داريم و بر همين اساس بدهي
یک عضو هیات علمی دانشــگاه شهی د بهشتی
با اشــاره به اینکه ممکن اســت در صورت تداوم
شرایط بارش در کشــور بر اساس الگوی سامانه
پرفشارعربستان یکی از خشکسالیهای شدی د تاریخ
کشور اتفاق افتد ،گفت :فکری بای د برای مدیریت
منابع آب کر د و یک برنامه جامع تحقیقاتی از روند
تغییرات آتی هواشناســی تهیه کرد .دکتر حسن
لشــگری در گفت و گو با ایسنا ،با اشاره به اینکه
افزایش دما و کاهش بارش را بای د از هم جدا کرد،
اظهار کرد :گرمایــش جهانی یک واقعیت عینی
اســت که اتفاق افتاده اســت .به این معنا که هم
اکنون در یک دوره گرم قرار داریم و بای د واقعیت
گرمایش جهانی را بپذیرم حتی اگر فرض کنیم که
رون د افزایشی دما در آینده قطع میشو د و در یک
رون د کاهشی یا دوره سر د قرار میگیریم .دماهای

اجرائیه مشــخصات محکوم له :ردیف  -1نام حجت نام خانوادگی عبدالمحمدي نام پدر
قاسم نشانی استان تهران – شهرستان شهريار – شهر انديشه – فاز 2شهرك راه اهن خ
 16متري بنفشه جنوبي خ ياس قطعه  238تفكيكي ط  2شمالي مشخصات محکوم علیه :
ردیف  -1نام الهام نام خانوادگی افشاري نام پدر رضا نشانی تهران شهرك غرب فاز  4خ
فالمك شمالي ك  6پ  1662زنگ چهارم مشخصات نماينده يا قائم مقام قانوني محكوم له/
محكوم عليه نام سودا نام خانوادگي نمازي نام پدر عباس نشاني تهران خ وليعصر باالتر
از پارك ســاعي ك  34پ  2نوع رابطه وكيل محكوم له /محكوم لهم حجت عبدالمحمدي
محکوم به :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شــماره 9610093030803140
و شــماره دادنامه مربوطه  9609973030800327محكوم عليها به پرداخت حقوق بانك
مرتهن و تسويه تسهيالت ماخوذه و ماال فك رهن و انتقال رسمي شش دانگ يكدستگاه
آپارتمان به مســاحت  104/02مترمربع قطعه  3تفكيكي تحت پالك  38498فرعي از يك
اصلي مفروز و مجزي شــده از  5684فرعي از اصلي مذكور موضوع قراردا د شــماره
 1003424مورخ  93/2/8بنام محكوم له و پرداخت مبلغ دو ميليون و هفتص د و ده هزار
ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت نيم عشر دولتي در حق دولت محكوميت يافته است .
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان فرديس – احم د موبدي
اجرائیه مشخصات محکوم له :ردیف  -1نام ناصر نام خانوادگی قرائي نام پدر محمدنبي
نشــانی فردیس ج مالر د خ دكتر اهري نبش نســترن 17ط ســوم جنوبي سالن تجاري
مشخصات محکوم علیه  :ردیف  -1نام محم د نام خانوادگی خداپرست نام پدر -نشانی -
محکوم به :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه
 9609973037600619محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ  36/350/000ريال
بعنوان اصل خواسته و مبلغ  560/000ريال بعنوان هزينه دادرسي و خسارت تاخيرتاديه
از تاريخ تعه د در رســي د يعني  95/12/29لغايت صدور اجراي حكم در حق محكوم له و

شهرداري تهران ،گفت :اي کاش به نقاط قوت تيم
مديريت قبلي نيز اشاره ميش د تا بتوانيم يک نگاه
منصفانه به عملکر د مديريت شهري داشته باشيم.
وي يادآور شد :اعدا د و ارقاميکه در مور د بدهيها
مطرح ش د يکي از نقاط قوت بو د چرا که ما اطالعي
از اين اعدا د به صورت دقيق نداشتيم.
هاشــمي :قضاوت ما نســبت به گذشته بايد
واقعبينانه و با انصاف باشد

شــهرداري در حوزه ثبت شده ،ثبت نشده و بدهي
احتمالي حدو د  ۵۲هزار و  ۱۰۰ميليار د تومان است
که ســه برابر بودجه فعلي شهرداري است.نجفي
در ادامه تأکي د کرد :در اين گزارش ســعي کرديم
قضاوت نکنيم و قضاوت را به عهده همه کســاني
قرار دهيم که ارزيابــي ميکنن د و بع د از مطالعات
دقيق است که همه در خواهيم يافت راه اداره شهر
با چه مشکالت و دشواريهايي مواجه است.
بيش از  ۵۰درصــ د داراييهاي شــهرداري
حسابرسي نشده است

شهردار تهران يادآور شــد ۵۴ :درص د داراييهاي
منــدرج در صورتهاي مالي زيــر مجموعههاي
شــهرداري تهران حسابرسي نشده است از اين رو
نميتوانيم آنها را به عنــوان يک مطلب قانوني در
اختيار داشته باشيم.
 ۶۷۴ملک شهرداري غالبا به صورت سليقهاي
در اختيار اشخاص و نهادها قرار گرفته است

نجفي در ادامه قرائت گزارشش در صحن شوراي
شــهر تهران اظهار کرد :هم اکنــون هيچ برآورد
دقيقي از ارزش امالک اختصاصي شهرداري تهران
و وضعيت ثبتي آن در دســت نيســت .از مجموع
امالک ۶۷۴ ،ملک غالبا به صورت ســليقهاي در
اختيار اشخاص و نهادها قرار گرفته است .به طور
مثال به يک نها د نها د ملکي  ۵ميلياردي واگذار شد
و به يک نها د ديگري که همان فعاليت را داشــته

است واگذار نشد؛ اينکه وجه تمايز چه بوده است؟
هيچ رابطهاي پيدا نکرديم.

ماجراي اســتخدام  ۱۳هزار نفر در آســتانه
انتخابات

نجفي گفت :به ازاي هر  ۱۰۰پســت ۴۲۶ ،نفر در
شــهرداري حضور دارد .در ســال  ۹۶ما حدو د ۱۶
هزار پســت ســازماني و  ۶۸هزار و  ۱۲۷نفر نيرو
داريــم .ماه پيش ما  ۶۸هزار و  ۴۰۰نيرو داشــتيم
که ماموران و برخي بازنشســتهها ،به صورت تک
قراردادها لغو شــد .همچنين در ســال  ۹۵تعداد
پرسنل شــهرداري  ۵۵هزار و  ۹۵۲نفر بوده است
که مستمر حقوق ميگرفتند .طي سه چهار ماهي
که انتخابات بوده ناگهان  ۱۳هزار نفر به پرســنل
شهرداري اضافه شدن د به اسم اينکه ع دهاي کارگر
پيمانکاران هستن د و ميخواهيم کارمن د شهرداري
کنيم .در حالي که بعضي از افرادي جذب شــدند
که حتي ســابقه يک روز حضور در شــرکتهاي
پيمانکاري را هم نداشتند.وي ادامه داد :يکپارچگي
اطالعات در شهرداري وجو د ندار د و اگر بخواهيد
از سازمان ،اطالعات امالک را بگيري د هيچ چيزي
وجو د ندارد.
حق شناس :اي کاش به نقاط قوت تيم مديريت
قبلي نيز اشاره ميشد

محمدجوا د حقشناس عضو شوراي شهر تهران ،ري
و تجريش در انتقا د به گزارش سن د تحويل و تحول

محسنهاشميرئيس شــوراي شهر تهران ،ري و
تجريش نيز گفت :در ارائه گزارش ســن د تحويل
و تحول قضاوت ما نســبت به دوره گذشــته باي د
واقعبينانــه و با انصاف باشــ د و رويکــر د افراط و
تفريطي نباشــد .رئيس شوراي شهر تهران ،ري و
تجريش افزود :به رونــ د کارهاي ما نيز که  5ماه
از آن ميگذرد ،کمکم انتقاداتي آغاز خواه د شــد.
هاشميبيان داشت :نباي د با سياستهاي انقباضي
پروژههاي حملونقل عمومينيز که براي شــهر
تهران بسيار حائز اهميت است با رکو د مواجه شود.
وي همچنين پس از ارائه ســن د تحویل و تحول
شهرداری تهران ،اظهار داشت :مردم به دنبال آن
هســتن د که تحول در موضوع اجرایی اتفاق بیفت د
و تنها نبای د به گفتاردرمانی مدیریت شــهری اکتفا
کر د و برای اقدامات الزم نیاز به برنامههای اجرایی
داریم.
حواشی جشن تول د شهردار

اين گــزارش مي افزايــ د  ،شــهردار تهران روز
یکشنبه گلهای برای اعضای شورای شهر تهران
ارســال کرد.وی در خصوص گل های ارســالی
برای اعضای شــورای شهر گفت :گلهایی برای
شما فرستادم شــوخی اول من این است که برای
ارســال ها انتقا د نکنی د و ما را پیش رســانهها بی
آبرو نکنید.شــوخی دوم هم این بو د که روز شنبه
تول د من بو د همه برای من گل فرســتادن به غیر
از اعضای شــورا که می خواســتم شما را خجالت
زده کنم.البته عارفنیا مشــاور شهردار تهران هم
در کانال شــهرداری تهران نوشته بود :درخصوص
روز تول د شهردار تهران برخی دوستان لطف داشته
و تمایل به ارســال پیام تبریک ،دسته گل و حتی
برگزاری جشــن تول د برای شهردار تهران داشتند
که با توجه به شــخصیت آقای نجفی و همچنین
بخشنامه اخیر شهردار تهران مبنی بر صرفه جویی
و اولویت دادن به برنامه های کاری شهر تهران با
این نوع اقدامات به ج د مخالفت شد.

سامانه اقلیمی پرفشار عربستان در خشکسالی و ترسالی ایران تاثیر دارد

د در کشور
هشدار نسبت به وقوع خشکسالی شدی 

ایستگاهی ،تغییر نوع بارشها ،کاهش بارشهای
جامد ،ذوب شــدن یخها روی کوههای یخچالی،
بارشهای سیلآســا و خارج از موع د و امواج گرم
و سر د ناگهانی و شدی د همه شواهدی از تغییر اقلیم
و افزایش خزنده دما در سیاره زمین است .وی در
ادامه ترسالی و خشکســالی را ناشی از تغییراتی
دانســت که به صورت دورهای یا سیکلی در رفتار
و ســاختار سامانههای سازنده گردش عمومی جو
رخ می ده د و گفت :هرمنطقه با توجه به موقعیت
جغرافیایی خو د نســبت به گردش عمومی جو از
تعدادی سامانههای اقلیمی متاثر میشو د که این
سامانهها رفتارهای اقلیمی آن کشور یا منطقه را
میسازند .یکی از سامانههای مهم و کنترل کننده

اقلیم کشور ایران سامانه پر فشار عربستان است که
جابجایی مکانی آن نقش بسزایی بر ویژگیهای
اقلیمی و بارشی کشور ایران دارد .آخرین تحقیقی
که توسط یکی از فارغالتحصیالن دانشگاه شهید
بهشــتی روی این سامانه انجام شد ،نشان دا د که
جابجایی غرب و شرق ســوی این سامانه نقش
بسیار مهمی در خشکسالیها و ترسالیهای کشور
ایران دارد .شکل زیر موقعیت هسته مرکزی این
سامانه پرفشــار را در خشکسالی شدی د سال آبی
یدهد .همانطور که در شکل
 ۲۰۰۸-۲۰۰۷نشان م 
آمده هستههای پرفشار کامال روی مرکز و جنوب
عربستان قرار دارن د و به سمت غرب جابجا میشوند.
این عضو هیات علمی دانشــگاه شهی د بهشتی با

پرداخت حق اجرا.
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه  6شوراي حل اختالف شهرستان فرديس
– زهرا زروندي
رو نوشت آگهی حصر وراثت خانم جميله شوقي هلل وجه سري دارای شناسنامه شماره
 7به شــرح دادخواست به کالســه  253 /8 / 96از این شورا در خواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدمهدي پورحسن كياده بشناسنامه
شــماره  5469در تاریــخ  1396/ 9 / 21اقامتگاه دائمی خــو د بدرو د زندگی گفته,ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1 :جميله شــوقي هلل وجه ســري فرزن د علي
ش.ش  7متول د سال  1348صادره از آستانه زوجه متوفی -2مونا مهدي پورحسن كياده
فرزن د محم د ش.ش  1392متول د سال  1367صادره از رشت دختر متوفی -3دنيا مهدي
پورحســن كياده فرزن د محم د ش.ش  2730054091متول د سال  1369صادره از آستانه
دختر متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نمای د تا هر کسی اعتراضی دار د و یا وصیتنامه از متوفی نز د او باش د از تاریخ نشر
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دار د واال گواهی صادر خواه د شد%م
رئیس شعبه  8شورای حل اختالف شهرستان فردیس
ابالغ دادنامه به موجب دادنامه شماره  9609977515900284مورخ  96/10/11این دادگاه
محمدرضا اصغری فرزن د محم د فاق د مشخصات تکمیلی به اتهام قتل عمدی مرحوم محمد
صالحی توپکانلو به قصاص نفس محکوم شــده است رای صادره غیابی و ظرف مدت
بیســت روز از تاریخ انتشار آگهی در این شعبه قابل واخواهی و پس از ان ظرف بیست
روز دیگر قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی مشه د 54203

اخبار

اشــاره به اینکه بای د بپذیریم کــه در همجواری
کمربن د خشــک دنیا قرار گرفتهایم ،تصریح کرد:
این کمر بندخشک به وسیله سامانههای پرفشاری
احاطه شــده که در عرضهای جغرافیایی نزدیک
کشور ایران شــکل میگیرند ،از اینرو بای د تمام
فعالیتهای مرتبط با منابع آبی در کشور را با همین
مقدار بارش به انجام برسانیم.

رئیس کمیســیون حمل و نقل شورای
اســامی شــهر تهران با تأکی د بر این
موضوع که با کلیات بازنگری طرح جدید
ترافیک موافق هستیم ،گفت :در جزئیات
طرح اشــکاالتی وجو د دار د که بای د رفع
شــود .محم د علیخانــی در گفتوگو با
فارس ،در پاسخ به این پرسش که پلیس
اعالم کرده که با تمهیداتی که پیشبینی
شــده هیچ تغییری در میزان ســهمیه
ومیزان فروش طرح ترافیک در ســال
آینده به وجو د نمیآید ،گفت:صحبتهای
پلیــس مبهم بوده اســت .پلیس عضو
شــورای ترافیــک تهران اســت و هر
تصمیمی که در شــورای ترافیک گرفته
شو د مصوبه پلیس هم محسوب میشود.
رئیس کمیســیون حمل و نقل شورای
اسالمی شــهر تهران ادامه داد :الیحه
طرح جدی د ترافیک بعــ د از تصویب در
شورای ترافیک تهران برای شورا ارسال
میشــو د که البته گفته میشو د ارسال
شده که ما آن را حتما بررسی می کنیم.
وی با تأکی د بر این موضوع که با کلیات
بازنگــری طرح جدیــ د ترافیک موافق
هستیم گفت:در جزئیات طرح اشکاالتی
وجو د دار د که بای د رفع شود .کار کوچکی
نیست قطعا طرح ترافیک بع د از  38سال
بایــ د بازنگری شــود .وی در خصوص
ســهمیه ها گفت :وقتی قرار است همه
خودروها وار د شون د دیگر سهمیه معنایی
پیدا نمیکند .البته برای خودروهایی که
معاینه فنی ویژه دارن د خودروهای برقی
و هیبریدی تشویقاتی در نظر گرفته شده
است .و نیز برای جانبازان و معلولین نیز
قطعا سهمیه دیده میشود.
مجلس از پاسخهاي
وزير بهداشت قانع شد

نمايندگان مجلس شــوراي اسالمياز
پاسخهاي وزير بهداشت در مور د اجراي
کامل قانون انطباق امور پزشکي با موازين
شرع مقدس اسالم قانع شدند.به گزارش
مهر ،در جلسه علني روز يکشنبه مجلس
شوراي اسالميبررســي سوال نصراهلل
پژمان فر از قاضي زاده وزير بهداشت در
دستور کار صحن علني قرار گرفت.سوال
نماينده مردم مشه د بدين شرح است:چرا
عليرغم وجو د مصوبه  ۴۲۷شوراي عالي
انقالب فرهنگي و وظايف مصرح وزارت
بهداشت در خصوص اجراي کامل قانون
انطباق امور پزشــکي با موازين شــرع
مقدس اسالم و ابالغ دستورالعملهاي
اجرايــي جهت نگهــداري از بيماران و
همراهان در محيطهاي درماني باز هم
شاه د نابساماني و بي حرمتي آشکار به
امر حريم بانوان در بيمارستانها هستيم.
پس از ارائه توضيحات وزير بهداشــت،
نماينده مشــه د اعالم کر د از پاسخهاي
وي قانع نشــده است و پاسخهاي وزير
به راي نمايندگان گذاشته شد.نمايندگان
نيز با  ۶۱راي موافق ۱۱۷ ،راي مخالف
و ۱۰راي ممتنع از مجموع  ۲۲۰نماينده
حاضــر در مجلــس اعــام کردن د از
پاسخهاي وزير بهداشت قانع شده اند.

ابالغ دادنامه کالســه  960790پیرو آگهی های قبلی بدینوســیله به -1محســن طبسی
فرزن د حسنعلی -2علی اکبر طبسی فرزن د محمدقاسم -3روح اله طبسی فرزن د حسنعلی
-4حمیدرضا طبســی -5الهه طبســی فرزن د حســنعلی -6کبری ادخم فرزن د محمدعلی
-7محبوبه طبســی فرزن د حسنعلی -8عالمه طبسی فرزن د حسنعلی فعال مجهول المکان
ابالغ میگر د د که تجدیدنظرخواهی ســی د ســعی د علوی صدر به طرفیت شــما نسبت به
دادنامه صادره از شــعبه  20حقوقی دادگاه عمومی مشــه د منتهی بــه صدور دادنامه
 1396/9/30 – 960997533301166این دادگاه شده است مقتضی است ظرف یک هفته
پس از انتشار با مراجعه به دفتر شعبه رای صادره را دریافت نمایید.
منشی شعبه  13دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی 54204 -
ابالغ وقت رســیدگی تجدیدنظرخــواه و خواهان جلب ثالث زینب صفــری زاده فرزن د
محمدخان خواندگان -1فهیمه تکلیفی فرزن د محم د -2تیمور قراگوزلو فرزن د قربان موضوع
تجدی د نظرخواهی از دادنامه  9609975180300090شعبه دوم حقوقی درگز که به کالسه
 23/960590ثبت این شــعبه گردیده است و مقی د به وقت رسیدگی  1396/12/16ساعت
 10صبح می باش د بعلت مجهول المکان بودن مجلوبین ثالث و بتجویز ماده  73قانون ایین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ودرخواست خواهان و دستور دادگاه
مراتب یک مرتبه در یکی از جرای د کثیراالنتشار درج میگر د د تا مجلوبین ثالث حداکثر ظرف
مهلت یکماه به دفتر شعبه  23دادگاه تجدی د نظر خراسان رضوی واقع در بلوار ساجدی
مجتمع والیت مراجعه و ضمن نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ان در جلسه مقرر جهت
رسیدگی حاضر شون د .
مدیر دفتر شعبه  23دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مشه د 54205

