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وزير کشور با تاکيد بر اينکه نگاه ما به حجاب مجرمانه نيست ،گفت :موضوع جلسه بعدي شوراي اجتماعي کشور حجاب خواهد بود .در اين جلسه دنبال ارائه گزارشهاي تحليلي و علت شناسانه
در زمينه حجاب هستيم.به گزارش ايسنا عبدالرضا رحماني فضلي اظهار کرد ۹۴ :درصد مردم ايران متدين و معتقد به حجاب هستند بنابراين بايد بدانيم چطور برخورد کنيم که مظاهر عيني آن جلوه
بيشتري داشته باشد.رحماني فضلي در ادامه اظهار کرد :بهتر است در جلسات شوراي اجتماعي به جاي ارائه گزارش اقدامات ،به راه حلها و اينکه چه کار بايد بکنيم؛ پرداخته شود .همه اعضا نيز
نظرات خود را صادقانه و روشن در اين زمينه اعالم کنند .حتي اگر نظرات متفاوت باشد هم هيچ اشکالي ندارد چون ممکن است نظرات متفاوت ما را به راه حلهاي متفاوت برساند .وزير کشور در
پايان با بيان اينکه موضوع جلسه بعدي حجاب خواهد بود ،تاکيد کرد :موضوع اصلي اين است که از حجاب به عنوان يک امر ديني حمايت و صيانت کنيم.
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اعتراض به بيتدبيري برخي دولتيها

اخبار

سرمقاله
طرح ترافيک ثروتمندان!

ادامه از صفحه یک

...طبق اعالم شوراي شهر خبرنگاران حدود
يك ميليــون تومان براي ورود به محدوده
طرح ترافيك طي يك ســال بايد پرداخت
كنند اما اين اتفاق از ديدگاه بنده به عنوان
يك كارشناس شهري صحيح نيست .اين
قشر از جامعه بســيار پركار و فعال هستند
و براي امرار معاش خود در چندين رســانه
فعاليت ميكنند و در نظر گرفتن اين مبلغ
براي آنهــا منصفانه نيســت ؛ همچنين
در مصوبه شــوراي شــهر فقط جانبازان و
معلــوالن باالي  25درصــد طرح ترافيك
دريافت ميكنند كه اين امر درست نيست،
چون بســياري از جانبازان شــيميايي و يا
اعصاب و روان درصد پاييني از آســيب را
دارند اما براي رفت و آمد به مراكز درماني
با مشكل مواجه خواهند شد .بايد تاكيد كرد
مديران شهري با اعمال طرح ترافيك جديد
و يا گران كردن قيمت هزينه حمل و نقل
عمومي ،قشر ضعيف جامعه را دچار مشكل
ميكنند اما در اين ميان ثروتمندان كمترين
آسيب را خواهند ديد چون براي رفت و آمد
خود از خودورهاي شخصي استفاده ميكنند
و دغدغهاي براي پرداخت عوارض ندارند.
تجربه نشان داده كه نبايد بر مردم ضعيف
جامعه ســخت گرفت چون آســيبهاي
جبران ناپذيري را به همراه خواهد داشــت.
به عنوان نمونه زمانيكه دولت ميخواست
 50درصد قيمتهــاي حامل انرژي را باال
ببرد مجلس مخالفت كرد و رفاه حال مردم
در نظر گرفت .بايد مسئوالن شهري طوري
برنامهريزي كنند كه عوارض از ثروتمندان
دريافت شــود؛ در غير اين صورت سخت
گرفتن به اقشــار پايين جامعه دردي را از
آلودگي هوا و ســاير مشكالت دوا نخواهد
كرد .

استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران با ابراز تاسف از اينکه براي مبارزه با مواد مخدر هجمه
سياســي بسياري عليه کشورمان انجام ميشود ،گفت :در جامعه امروز سن معتادان پايين
آمده است و براي جلوگيري از اين هجمه سياسي بايد عزم و بسيج ملي براي مبارزه با اعتياد
در جامعه بوجود آيد.به گزارش ايســنا ،آزاده راشيد افزود :تخريبهاي جا مانده از مصرف
مواد مخدر صنعتي و شيميايي بهنحوي است که قابل درمان نيست و آثار تخريبي اين مواد
مخدر به ويژه روانگردانها به دليل تاثير در عملکرد مغز قابل برگشت نيست.بنابراين براي
مقابله با مواد مخدر بايد از کمک همه مردم استفاده کرد.

وزير بهداشت گفت :بيمه تامين اجتماعي در اين سالها با ما همکاري نکرد و تمام نشاطي
که در ابتداي اجراي طرح تحول سالمت وجود داشت را از ما گرفتند البته نقش برخي از
همکاران ما در دولت نيز بي اثرنبود و متاســفانه تدبيري در اين خصوص صورت نگرفت.
ي اظهار داشت  :با بي تدبيري بيمه تامين
به گزارش فارس ،ســيد حسن قاضيزادههاشم 
اجتماعي شــادابي طرح تحول گرفته شد که البته نقش همکاران ما در دولت هم بي اثر
نبوده و تدبيري در اين خصوص صورت نگرفته است.وي گفت :معاون و وزير ميخواهند
مجموعه خود را اداره کنند و عقب افتادن پرداختها بايد اصالح شود.

تعدیل نیرو در شورای شهر تهران
کلید خورد

تعدیل نیروی پرســنل قراردادی از شورای
شــهر تهران در حالی از روز شنبه آغاز شده
اســت که این اقدام در آستانه سال نو تامل
برانگیزه اســت و در این بین برخی از افراد
با ســابقه  ۱۵سال نیز تعدیل شــدهاند.به
گزارش تسنیم ،در آســتانه سال نو تعدیل
نیروی انســانی در شورای شهر تهران کلید
خورده اســت و پایان کار نیروهای با سابقه
شورای شهر تهران به آنها اطالع داده شده
است.این در حالی است که محمود میرلوحی
معاون اجرایی شورای شهر تهران در تاریخ
 21آبان ماه سال جاری با اشاره جذب نیرو
در شورا در طی سالهای گذشته ،گفت :در
حــال حاضر  500کارمند در شــورا فعالیت
میکنند و این در حالی اســت که  21عضو
شورای شهر نیاز به این تعداد کارمند ندارند
و به همین جهت بــه دنبال تعدیل نیرو در
شورا هستیم.در همین زمینه برخی کارکنان
شورای شــهر تهران اعالم کردند که نامه
پایان همکاری برخــی کارکنان(حدود 20
نفر) تحویل این کارکنان شده و ضمن اعالم
عدم تمدید قرارداد آن ها برای سال  97از آن
ها خواسته شده تا پایان سال جاری نسبت
به تسویه حساب با شورای شهر تهران اقدام
کنند.گفتنی است در بین کارکنان قراردادی
تعدیل نیرو شده ،کارکنانی با سابقه  15ساله
نیز دیده می شود.بر اســاس اين گزارش ،
در پی تصمیم جدید مدیریت شهری برای
اخراج نیروهای با سابقه در آستانه سال نو و
شرایط خانوادههای آنها هیچ یک از اعضای
شــورای شــهر تهران حاضر به مصاحبه و
پاسخگویی در این زمینه نشدند.

سن اعتياد کمتر شده است

سخنگوي شوراي شهر :دولت  ۴۰۰ميليارد بدهکار است

مهر تایید شورا بر افزایش کرایه مترو

گــروه اجتماعي :روز گذشــته اعضاي
شــوراي شــهر تهران  ،قيمــت بليت
تکســفره داخلي مترو را  1000تومان،
حومه به داخل تهــران  1500تومان و
مسير فرودگاه امام خميني  7500تومان
تصويب کردند.
به گزارش تسنيم ،علي اعطا سخنگوي
شوراي شهر تهران در پنجاهمين جلسه
شوراي شهر تهران در جمع خبرنگاران،
اظهار کرد :اليحه تعيين قيمت بليت مترو
در ســال  97تصويب شد .وي تصريح
کرد :بليت تک سفره داخل شهري هزار
تومان بليت تک سفره حومه به تهران
هزار و  500تومان و بليت تک ســفره
مترو امام خميني به تهران  7500تومان
تصويب شد.ســخنگوي شــوراي شهر
تهران گفت :با توجه به سياســتهاي
کلي دولت که قيمتها در فروردين ماه
افزايش پيدا نکند اجراي اين مصوبه به
ابتداي ارديبهشت ماه موکول شد.اعطا
بيان کرد :برهمين اســاس شــهرداري
مکلف شد تا پيگيريهاي الزم را براي
پرداخت بدهيهاي دولت در بحث مترو
انجام دهد که حدود  400ميليارد تومان
اســت و مقرر شد شهرداري تهران اين
موضوع را پيگيري کنــد.وي افزود :در
جلسه روزيكشنبه همچنين اليحه يک
فوريتي از سوي شهرداري به شورا ارجاع
شــده در خصوص اصالحيه بودجه 96
بود که اين اليحه نيز در صحن مطرح و
مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

پورسيدآقايي :دولت به تعهدات خود
در بحث بليت مترو عمل نميکند

محسن پورسيدآقايي در جريان پنجاهمين
جلسه شوراي شهر تهران و در بررسي
اليحه تغيير قيمت بليت متروي تهران

طرح اشارهشــده در پايان جلســه و با
حضور معاون مالي اقتصادي شهرداري
تهران و يا معاون برنامهريزي شهرداري
تهران بررسي شود.

محسنهاشــمي :کوهخــواري در
تهران شايع شده است

در سال  97اظهار کرد :قيمت تمامشده
بليت مترو دو هزار و  270تومان است.
وي تصريح کرد :طبق قوانين و مقررات
بايد حداقل يکسوم اين هزينه بليت را
دولت ،يکسوم مصرفکننده و يکسوم
را شهرداري بدهد .متأسفانه دولت سهم
يکسوميخود را نداده است و هرچقدر
ميگوييم به تعهدات خود عمل نميکند
و در واقع ســهم دولت نيــز به گردن
شــهرداري افتاده است.پورســيدآقايي
بيان کــرد :ارزان کــردن بهنفع مردم
تمام نخواهد شــد و در واقع زماني که
خدمات مناســب و بهموقع و باکيفيتي
به شــهروندان ارائه شــود ،آنها راضي
خواهند بود.وي گفت :با تمهيدات درنظر
گرفتهشده بنا داريم ســال آينده تعداد

واگنهــاي مترو را با تأميــن اعتبارات
افزايش دهيم 86 .درصد از شــهروندان
براي تردد از طريق مترو از کارتبليتها
استفاده ميکنند.

تخفيف  ۲۵درصــدي به بليتهاي
مدتدار

محمد عليخاني رئيس کميسيون عمران
و حمل و نقل شــوراي شــهر هم در
اين راســتا گفت  :اعضاي شوراي شهر
پيشــنهاد دادند که بــراي افرادي که
ت بليــت مدتدار مترو اســتفاده
از کار 
ميکنند ،تخفيــف  ۲۵درصدي در نظر
گرفته شود.

انتقادهاشمياز عدمحضور شهردار
و معاونانش در شوراي شهر

همچنيــن در ادامه پنجاهمين جلســه

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران:

ساخت پالسکو متوقف شد

معاون شهرســازي و معماري شــهرداري
تهران از توقف ســاخت پالســکو خبر داد
و گفت :بايــد پيش پروانه حفــاري براي
کار صادر شــود.مهدي حجت در گفتوگو
با فارس ،با اشــاره به اينکــه اجراي پروژه
ساخت پالســکو متوقف شده است،گفت:
سازندگان با دستگاه پيکور در حال تخريب
ديوار بتني بودند که اين کار باعث ارتعاش
در ديوارهاي بازار کويتيها شــد و تعدادي
از شيشــههاي آنها شکست.معاون شهردار
تهــران ادامه داد:در پي ايــن اتفاقات آنها
شکايت کردند که به ساختمان ما لطمه وارد
ميشود.وي با بيان اينکه فعال کار را متوقف
کردهايم و بايد پيشپروانه براي حفاري آن

صادر شــود ،گفت :در حــال هماهنگي با
بنياد مســتعضفان در اين زمينه هستيم.در
ســال  1395ساختمان پالسکو بر اثر آتش
سوزي فرو ريخت .مسئوالن وعده دادند که
اين ســاختمان دوباره احداث خواهند کرد.
ياري مدير شــرکت رامــان گفت :با وجود
مشکالتي جهت صدور مجوزهاي قانوني از
سوي برخي مراجع مرتبط که با رايزنيهاي
گســترده در حال مرتفع شدن آنها هستيم،
عمليات خاک برداري آغاز شده است .وي با
اشاره به تمرکز توان بنياد مستضعفان براي
اجراي هر چه ســريعتر اين پروژه  ،سرعت
بخشــي به عمليات خاک برداري را منوط
به همکاري مالکان ســرقفلي ساختمان 5
طبقه براي تخليــه وتخريب هر چه زودتر
ســاختمان اعالم کرد و گفت  :خوشبختانه
گروهي از ســاکنان ساختمان پنج طبقه با
مجريان پروژه هماهنگي و همکاري قابل
تقديري داشــتهاند ولي براي جلوگيري از
کندي عمليات اجرايي اين بخش پروژه نياز
به همکاري همه کسبه است تا برنامه زمان
بندي پروژه با تاخير و کندي مواجه نشود.

ابــاغ اجرائیه بدین وســیله پیــرو آگهی های قبلــی -1محمد صالح پــور فرزند احمد
-2شــهین رسائی موخر فرزند خدارحم -3احمد صالح پور فرزند محمد مجهول المکان
ابــاغ میگــردد طبــق دادنامــه شــماره  9609977577600301در پرونده کالســه
 26/950943بــه پرداخت تضامنی مبلغ  277میلیون ريال بعالوه هزینه دادرســی و
خسارت تاخیر تادیه محکوم شده اید و اجراییه علیه شما صادر گردیده است لذا ظرف
ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید
در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه
اجرایی اقدام خواهد نمود .
مدیر دفتر شعبه  26دادگاه حقوقی مشهد 62128
ابالغ اجرائیه بدین وســیله پیرو آگهی های قبلی -1علی اکبر ســلمانی دوغ اباد فرزند
غالمرضــا -2محمدرضا حیدری جهان تیغی فرزند یوســف مجهول المکان ابالغ میگردد
طبق دادنامه شــماره  9609977577600567در پرونده کالســه  26/950706به
پرداخت مبلغ  205میلیون ريال بعالوه هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه محکوم
شده اید و اجراییه علیه شما صادر گردیده است لذا ظرف ده روز از انتشار این آگهی
مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای
احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
مدیر دفتر شعبه  26دادگاه حقوقی مشهد 62129
ابالغ اجرائیه بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی -1حمید پیوندی فرزند علیرضا -2سعید
طالبی فرزند غالمرضا -3فاطمه حمیدیان فرزند رجبعلی -4مجتبی یوسفی فرزند کاظم
مجهول المکان ابالغ میگردد طبق دادنامه شماره  9609977577600374در پرونده
کالســه  26/960013به پرداخــت مبلغ  364میلیون ريال بعالوه هزینه دادرســی و
خسارت تاخیر تادیه محکوم شده اید و اجراییه علیه شما صادر گردیده است لذا ظرف
ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید
در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه

شــوراي شــهر تهران ،بررســي طرح
يکفوريتي اصالحيه بودجه مصوب سال
 96شهرداري تهران در دستور کار اعضا
قرار گرفت .محسنهاشميرفســنجاني
نيز بــا توجه به عدمحضور شــهردار و
معاونانش براي بررســي طرح اصالح
بودجه مصوب سال  96شهرداري تهران
اظهار کرد :اگر جناب شــهردار بهدليل
مشــغله حضور ندارند ،معاونان شهردار
بايد حضور داشته باشند.وي با اشاره به
انتقادات مطرحشده اصلي شوراي شهر
تهران در خصــوص عدمحضور معاون
مربوطه در جلســه امروز ،بيــان کرد:
تماس گرفته شود تا معاونان نجفي در
صحن شورا حضور پيدا کنند.با توجه به
انتقادات مطرحشده قرار شد يکفوريت

محسنهاشميرفســنجاني همچنين
در اين جلســه با اشــاره به توجه ويژه
مقام معظم رهبري به صيانت از فضاي
سبزو درختان شــهري بيان کرد :اين
موضوع مهمياست که در دهه گذشته
اگرچه در شعار و تبليغات شهري تکرار
شده اســت اما در عمل مورد غفلت و
کــم توجهي قرار گرفتــه و اين غفلت
مورد گاليههاي موکــد و متعدد رهبر
معظم انقالب شده است که در تهران و
حومه آن عالوه بر زمين خواري و گياه
خواري متأسفانه کوه خواري نيز شايعه
شــده و بســياري از مناطق با ارتفاع
باالي  1800متر مورد ســاخت و ساز
غيرقانوني قرار گرفته و ســپس قانوني
شده است.هاشميگفت :شوراي پنجم
بــر خود واجب ميداند بــا نصبالعين
قــرار دادن توصيه رهبــر انقالب در
صيانــت از فضاي ســبز شــهري با
هرگونه تخلف و آسيب زدن به محيط
زيســت به خصوص از ناحيه اشخاص
حقيقــي و حقوقي متنفــذ و پرقدرت
مقابلــه کند و از درختــان که نفس به
نفس شــهروندان تهراني هستند چون
ناموس شــهر صيانت کرده و بر جاي
هر درخت قطع شــده که ثمره سياسي
کاري سياســتمداري يا منفعت جويي
زمين خــواري بوده نهالي نو بکارد.وي
در پايان گفت :جاي مردان سياســت
بنشانيد درخت که هوا تازه شود.

رئيس سابق شوراي شهر تهران:

بودجه فرهنگي شهرداري را کم و به پاداشها اضافه کردند

رئيس سابق شــوراي شــهر تهران در واکنش به
توئيت شهردار تهران ،گفت :بودجه کمک به مساجد،
شــاعران و نويسندگان در اين دوره کم شده و شايد
به نظر نجفي اين بودجه نمايشي بوده است.مهدي
چمران ،رئيس سابق شوراي شهر تهران در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان ،در واکنش به توئيت نجفي
مبني بر هزينه کرد نمايشي بودجه شهرداري تهران
در دوره مديريت شهري سابق گفت :در شوراي پنجم
بودجه کمک به مســاجد ،شاعران و نويسندگان کم
شده است و اگر اين بودجهها از نظر او نمايشي بوده،
اين تعبيري خاص اســت.رئيس سابق شوراي شهر
تهران ،تصريح کرد :با وجود کاهش بودجه نهادهاي
فرهنگي ،بودجه پاداش به کارمندان اضافه شده و به
 45ميليارد تومان رسيده است.وي با اشاره به مصوبات
بودجهاي شوراي شهر سابق ادامه داد :آنچه که براي
بودجه تصويب ميشد با يک وسواس خاصي لحاظ
ميکرديم و شــوراي قبلي از حيث تعداد نيروهاي
جناحهاي مقابل هم تقريبا برابر بودند و با ديد انتقادي
خاصي به بودجه نگاه ميکردند و در مورد آن بحث
ميکردند.وي افزود :اگر در آن بودجهها ،بودجههاي
نمايشي ديده ميشود امسال تعداد آنها بيشتر شده
است و نميتوانيم هر آنچه که در بودجه تصويب شده

اجرایی اقدام خواهد نمود .
مدیر دفتر شعبه  26دادگاه حقوقی مشهد

62130

ابالغ اجرائیه بدین وســیله پیرو آگهی های قبلی -1شــاهپور براتی فرزند ماشــااهلل
-2امیــر فالح بهــاری فرزند مهدی مجهول المــکان ابالغ میگردد طبق دادنامه شــماره
 9609977577600899در پرونــده کالســه  26/960388به پرداخت مبلغ 210
میلیون ريال بعالوه هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه محکوم شده اید و اجراییه
علیه شما صادر گردیده است لذا ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات
نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
مدیر دفتر شعبه  26دادگاه حقوقی مشهد 62131
ابــاغ اجرائیه بدین وســیله پیرو آگهی های قبلی ســعید قدیر پنــاه فرزند عزیز اهلل
مجهول المکان ابالغ میگردد طبق دادنامه شماره  9509977577601274در پرونده
کالســه  26/950511به پرداخــت مبلغ  340میلیون ريال بعالوه هزینه دادرســی و
خسارت تاخیر تادیه محکوم شده اید و اجراییه علیه شما صادر گردیده است لذا ظرف
ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید
در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه
اجرایی اقدام خواهد نمود .
مدیر دفتر شعبه  26دادگاه حقوقی مشهد 62132
ابالغ اجرائیه بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی -1علی ناطق فرزند رمضانعلی -2سید
مجید موســوی قرقی فرزند ســید احمد -3هوشــنگ اســد زاده تبریزی فرزند حسن
مجهول المکان ابالغ میگردد طبق دادنامه شماره  9609977577600217در پرونده
کالســه  26/950937به پرداخــت مبلغ  470میلیون ريال بعالوه هزینه دادرســی و
خسارت تاخیر تادیه محکوم شده اید و اجراییه علیه شما صادر گردیده است لذا ظرف

اخبار
غفلت در «امور تربيتي» به بحران
هويت در دانشآموزان ميانجامد

يک آسيبشناس اجتماعي به اهميت امور
تربيتي اشــاره کرد و گفــت :اگر در زمينه
امور تربيتي دچار غفلت شــويم ،انحرافات
اخالقي و القاي شبهههاي ديني ،فرزندان
مــا را دچار بحران هويت خواهد کرد.مجيد
ابهري آسيبشناس اجتماعي در گفتوگو با
فارس ،در خصوص «وضعيت امور تربيتي
دانشآموزان و اقدامات آموزش و پرورش»،
اظهار داشــت :مدرسه بعد از خانواده دومين
عرصه تکميل شخصيت و تربيت فرزندان
جامعه اســت.وي ادامه داد :شکلدهي به
بينش و نگرش فرزندان در مدرسه صورت
ميگيرد و اوليــن پايههاي ارزشمداري در
اين مکان پيريزي ميشود.اين آسيبشناس
اجتماعي يادآور شد :خوشبختانه بعد از پيروزي
انقالب اسالمي ،نهادي به نام امور تربيتي در
مدارس تشکيل شد که متأسفانه با کمبود
امکانات و ضعف حمايتهاي سختافزاري
و نرمافزاري ،قادر به اجراي تمام مأموريت و
هدفهاي خود نشد.
هواي ابري براي تهران

سازمان هواشناسي کشور ضمن اعالم اين
که هواي سواحل درياي خزر طي روزهاي
آينده باراني خواهد بود ،هواي تهران را طي
روز دوشــنبه ابري پيشبيني کرد.مديرکل
پيشبيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي
کشور در گفتوگو با مهر گفت :دوشنبه در
برخي مناطق شــمال غرب ،غرب و البرز
مرکزي شاهد رشــد ابر ،وزش باد و رگبار
پراکنده باران گاهي همــراه با رعد و برق
خواهيم بود و از دوشــنبه بعدازظهر با نفوذ
جريانهاي شمالي در سواحل درياي خزر،
وزش بــاد ،کاهش دما و رگبار و رعد و برق
شروع ميشود.وظيفه ادامه داد :سه شنبه در
استانهاي ساحلي درياي خزر ابرناکي و در
برخي بارش باران پيشبيني ميشــود و در
برخي مناطق شــمال غرب ،غرب ،زاگرس
مرکزي ،دامنههاي جنوبي البرز و شــمال
شرق کشور نيز رشد ابر ،رگبار باران ،گاهي با
رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد.هواي
تهران دوشنبه قسمتي ابري و وزش باد در
بعدازظهر افزايش ابر و افزايش باد و احتمال
بارش پراکنده پيشبيني شده است.
تمهيدات ويژه مرکز شماره گذاري
پليس راهور براي پايان سال

به آن نام نمايشي بدهيم.وي با بيان اينکه کميسيون
فرهنگي شوراي پنجم هم نسبت به کاهش بودجه
نهادهاي فرهنگي انتقاد داشت ،اظهار کرد :در گذشته
هم همه بودجه فرهنگي صرف کارهاي نمايشــي
نميشد.چمران با طرح اين پرسش که آيا بودجه 40
هزار ميليارد توماني سال  96نمايشي بوده ،ادامه داد:
آيا همين بودجه را شهرداري توانسته است محقق و
هزينه کنــد و آيا تمام اين بودجه را براي مترو خرج
کرده است؟رئيس سابق شوراي شهر تهران با بيان
اينکه ما در سالهاي گذشته تمام بودجههاي مترو را
هزينه ميکرديم ،خاطر نشان کرد :اين بودجه امسال
پرداخت نشده اســت ولي ما همواره بودجه را پس
از بررســي تاييد و تصويب ميکرديم و پس از تاييد
مراجع باالتر به اجرا ميگذاشتيم.

رييس مرکز شماره گذاري پليس راهور ناجا
ت ويژه پليس راهور براي شماره
از تمهيدا 
گذاري خودروها در روزهاي پاياني ســال
خبر داد.به گزارش مهر به نقل از ســايت
راهور ،سرهنگ علي محمدي با اشاره به
افزايش مراجعات به مراکز شماره گذاري و
تعويض پالک گفت :بر اين اساس ساعت
پذيــرش در مراکز شــمارهگذاري و دفاتر
خدمات خودرويي در سراســر کشور به جز
تهران تا  ۲۰اسفند از ساعت  ۷تا  ۱۵:۳۰و
از  ۲۱تا  ۲۸اسفند از ساعت  ۷تا  ۱۶افزايش
مييابد.وي افزود :ساعت پذيرش در مراکز
 ۱۰گانه شــماره گذاري پايتخت نيز تا ۲۰
اســفند از ســاعت  ۷تا  ۱۷و از  ۲۱تا ۲۸
اسفند از ساعت  ۷تا  ۱۹تعيين شده است.

ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید
در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه
اجرایی اقدام خواهد نمود .
مدیر دفتر شعبه  26دادگاه حقوقی مشهد 62133
ابالغ وقت دادرسی شماره بایگانی  27/ 961007 :وقت رسیدگی  97/1/19 :ساعت
 9خواهان -1 :قربان حســین زاده -2مرضیه حســین پور با وکالت محمد اهری جاهد
خوانــدگان -1جهانگیر فرازی -2احترام چائی چی -3مهدی گلشــن فرد -4محمدرضا
گلشن فرد -5حمیدرضا گلشن فرد -6علیرضا گلشن فرد خواسته  :مطالبه دیه وکیل
خواهان دادخواستی تســلیم دادگاه نموده وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول
المکان بودن خواندگان درخواســت خواهان و دســتور دادگاه به تجویز ماده  73قانون
ایین دادرســی مدنی مراتب یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا
خواندگان از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت نماید .
منشی شعبه  27دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد 62134
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدین وسیله به محکوم علیه سجاد فتوحی که مجهول
المکان می باشــد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره 9609977508400457
صــادره از شــعبه  245در پرونــده شــماره  960150محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ
 200/000/000ريال بابت اصل خواسته و جبران (پرداخت) خسارت وارده به سبب
تاخیــر در تادیــه از تاریخ صدور چک الی یوم االدا و نیــز پرداخت مبلغ 6/695/000
ريال بابت خســارت وارده به ســبب هزینه دادرســی در حق محکوم له و نیم عشــر
دولتی شــده اید ظرف ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد
اجرائیــه اقدام نمایید در غیــر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به
وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
منشی شعبه  245شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد 62361

