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اخبار
استيضاح آخوندي مورد مطالبه
نمايندگان است

سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلس با بيان اينکه موضعگيريها
عليــه وزير راه در مجلس شــديد اســت،
گفت :اســتيضاح وزير راه و شهرســازي از
نظر کارکردي مورد مطالبه مجلس اســت.
سيدحسيننقويحسينينمايندهمردمورامين
در مجلس شوراي اســاميدر گفتوگو با
فارس ،افزود :در مجلس موضعگيري عليه
عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي شديد
است و برداشت مجلس اين است که آقاي
آخوندي به لحاظ کارکردي بايد اســتيضاح
شــود و معتقدم که اجماع نظر کلي در مورد
اســتيضاح وزير راه در مجلــس وجود دارد.
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلس اظهار داشت :ارزيابي کلي بر
اين است استيضاح وزير راه و شهرسازي از
نظر کارکردي مورد مطالبه مجلس است و
اين را ميتوان از مواضع و صحبتها دريافت.
نقوي خاطرنشــان کرد :در مورد استيضاح
وزراي کار و کشاورزي هنوز ارزيابي دقيقي
وجود ندارد و بسياري از نمايندگان استيضاح
وزير کار را از جنــس کارکردي نميدانند و
معتقدند که شــايد نقاط ضعفــي در وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي وجود داشته باشد
و معتقدم مطالبات ديگري درباره استيضاح
وجود دارد.
انتشار  ۵هزار ميليارد ريال اوراق
مشارکت براي خريد هواپيما

انتشــار  ۵هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت
جهت خريد هواپيماي جديد و انتشار  ۵هزار
ميليارد ريال اوراق مشارکت براي ايمن سازي
و نگهداري راههاي شرياني کشور در شوراي
اقتصاد مصوب شد .به گزارش مهر ،اسحاق
جهانگيري در جلسه شوراي اقتصاد با اشاره
به درخواست وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
در خصوص خريد تجهيزات آزمايشــگاهي،
آموزشي و پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف با
استفاده از تسهيالت مالي خارجي ،اين طرح
را مثبت ارزيابي کرد و با اشــاره به وضعيت
نه چندان مناسب دانشگاههاي کشور از نظر
تجهيزات و امکانات آزمايشگاهي و پژوهشي،
گفت :يکي از مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد
مقاومتي اين است که پنج دانشگاه کشور بايد
تا ســال  ۱۴۰۰جزو  ۲۰۰دانشگاه برتر دنيا
باشــند و اميدوارم ساير دانشگاههاي کشور
نيز همانند دانشگاه صنعتي شريف به دنبال
برخورداري از تسهيالت مالي جهت تجهيز
امکانات خود باشند .انتشار  ۵هزار ميليارد ريال
اوراق مشارکت جهت خريد هواپيماي جديد
و انتشار  ۵هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت
براي ايمن سازي و نگهداري راههاي شرياني
کشور نيز از جمله درخواستهاي وزارت راه و
شهرسازي بود که در اين جلسه مطرح شد و
به تصويب رسيد
حذف واسطهها از حمل و نقل بار
با سيستمهاي هوشمند

کارشــناس حمل و نقل با اشــاره به حذف
واسطهها و رقابتي شدن نرخها در حمل و نقل
بار با استفاده از سيستمهاي هوشمند ،گفت:
الگوريتم هوشمند قيمت گذاري بايد جايگزين
تعرفهها شود .به گزارش تسنیم محمدامين
نورشــاهي در مراســم رونمايي از سيستم
حمل ونقل هوشــمند بار با اشاره به اين که
الگوريتمهاي هوشمند قيمت گذاري يکي از
نيازهاي حمل و نقل کشور است ،اظهار کرد:
اين الگوريتم بايد جايگزين تعرفهها شــود،
تعرفههايي که معموال رعايت نميشود.وي
افزود :با الگوريتم قيمت گذاري صاحبان بار
بدون دردسر ميتوانند از الگوريتم ايبار استفاده
کنند و به تدريج واسطهها در صنعت حمل و
نقل جادهاي با هدف ثبات قيمتها و ارتقاي
کيفيت خدمات دهي حذف خواهند شد.وي
با اشــاره به حذف هزينههاي اضافه يکي از
مزيتهاي استفاده از سيستمهاي هوشمند
اســت ،اظهار کرد :بازارگاههاي الکترونيک
حمل ونقــل بار با اتصال به سيســتمهاي
ســازمان راهداري به جديدترين اطالعات
رانندگان داراي کارت هوشــمند دسترسي
دارند و اين مسئله در کاهش ريسک حمل
بار بسيار تاثيرگذار است.

گروه راه و مســکن29 :بهمن امسال بود که هواپيماي
 3704شرکت آسمان در مسير پروازي تهران ياسوج از
صفحه رادار محو شد.تنها ساعتي بعد مشخص شد اين
هواپيما با رشته کوه دنا برخورد کرده و همه  66سرنشين
اين پرواز جان به جان آفرين تسليم کردند.اظهارنظرها
درباره علت وقوع اين حادثه و همچنين مشخص شدن
مکان دقيق سقوط ادامه داشت تا اينکه الشه هواپيما در
دل کوه و تنها چند ده متر پايين تر از قله کشف شد.به
گزارش «عصرايرانيان» گمانه زنيها براي مشــخص
شدن علت سقوط و همچنين داليل اين حادثه هوايي
ادامه داشت اما در همين اثنا پرده از يک رخداد عجيب و
تأمل برانگيز برداشته شد ۲ .ماه قبل از وقوع سانحه هوايي
ياسوج ،دادســتاني در نامهاي درخصوص وقوع حوادث
هوايي به مسؤوالن سازمان هواپيمايي هشدار داده بود
که گويا ناديده گرفته شده است.اين رخداد چيزي نبود جز
اينکه مشخص شد نماينده دادستان تهران و سرپرست
دادسراي امور جنايي تهران در تاريخ  28آذر ماه امسال
يعني دو ماه قبل از وقوع اين حادثه نامهاي به عابدزاده
رئيس سازمان هواپيمايي کشور نگاشته است .به گزارش
فارس اين نامه که رونوشت آن به دادستان تهران ،رئيس
سازمان بازرسي کل کشور و وزير راه رسيده است حاوي
مطالب فوق العاده مهمياســت کــه حکايت از برخي
تخلفات عمده عابدزاده دارد که بازخواني آن از اهميت
بااليي قرار دارد.هرچند نميتوان به طور قطع اين تخلفات
را عامل اصلي حادثه ســقوط هواپيماي آسمان دانست
اما به زعم سرپرســت دادسراي امور جنايي تهران اين
تخلفات زمينه ساز اينگونه حوادث است.

نامه که رونوشت آن به دادستان تهران ،رئيس
سازمان بازرسي کل کشور و وزير راه رسيده است

در قسمتهاي از اين نامه نوشته امده است :بررسيهاي
انجام شده تا کنون نشان ميدهد عدم رعايت نظامات و
مقررات ،ناديده گرفتن نظرات کارشناسي و توصيههاي
مبادي ذيصالح و نهايتــ ًا ضعفهاي نظارتي و وجود
تخلفات متخلف ،زمينهســاز بروز اين سوانح بوده و به
عبارتي اسباب وقوع سانحه را فراهم نموده است.
 تذکرات جدي به رئيس سازمان هواپيمايي کشور

همچنين در بخش ديگري از اين نامه نوشته شده است:
عملکرد حضرتعالي (رئيس سازمان هواپيمايي کشور)به
عنوان عاليترين مقام نظارتي بر صنعت هوانوردي طي
دو سال گذشته عليرغم تذکرات مبادي ذيربط از جمله
اين دادسرا نشان از اصرار بر انجام و حمايت از تخلفات،
ناديده گرفتن نظرات کارشناسي و الزامات مربوطه دارد،
که در ذيــل به صورت اجمال به برخي از آنها اشــاره
ميگردد:حمايت صريــح و مکتوب حضرتعالي از گروه
فساد و ارتشاء که در سال  1391توسط وزارت اطالعات
دستگير و پرونده آنها در مرحله تجديدنظرخواهي قرار
دارد و نخبه قلمداد نمودن افراد راشــي و مکاتبه با وزير
محترم اطالعات و دادگاه محترم تجديد نظر و گسيل
دو نفر از پرســنل امنيتي جهت اعمال نفوذ در پرونده
مذکور توسط حضرتعالي که مکاتبه شما و صورتجلسه
آن موجود است.
ماجراي آقاي (ت) يکي از معاونان وقت

در ادامه اين نامه امده است :آقاي (ت) يکي از معاونان
وقت آن سازمان منصوب شده از طرف حضرتعالي طي
حدود يکسال و نيم گذشته از طرف مبادي ذيربط قانوني
تأييد نشــده بود (نامه عدم صالحيــت هيأت مرکزي
گزينش به شــماره /56/725د مــورخ  .)1395.5.24با
وجــود اينکه الزم بود حکم معاونت ايشــان لغو گردد
ولي نامبرده تا چندي پيش بر پســت مذکور تکيه زده
و وظايف مربوطــه را انجام داده اســت ،که اين اقدام
خالف مقررات مربوطه اســت.در ادامه يکي از متهمان
سانحه سقوط هواپيماي آنتونف  140توسط حضرتعالي
جايگزين ايشان شده است .نامه هشدار سازمان بازرسي
کل کشور به شماره  42060مورخ  1396.3.3نيز تأثيري
در قانونگريزي حضرتعالي نداشته است .بديهي است
تالش و پيگيري شــما در اخذ تأييديه نامبرده برخالف
نظر کارشناسي و نظامات دولتي ،نافي تخلفات يکسال
گذشته ايشان نخواهد بود.پيشنهاد ميگردد حضرتعالي به
عنوان رياست سازمان فصل سوم از سند ايکائو را مطالعه
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اجرائیه مشخصات محکوم علیه مشخصات محکوم له نام :حجت اله نام  :زهرا نام
خانوادگــی  :حبیب اختر نام خانوادگی :حاجــی بابایی نام پدر :حبیب اله – نام پدر:
کوچک نام پدر  :کوچک شغل  :شغل  :نشانی محل اقامت  :مجهوالمکان نشانی
محل اقامت  :خیابان جوادیه کوچه کوشش پ  - 32محکوم به بموجب رای شماره
 9609978162500662تاریخ  96/10/2شــعبه  115شــورای حل اختالف (ورای
شماره تاریخ شعبه دادگاه عمومی ) که قطعیت یافته است  ،محکوم علیه محکوم است
به  :پرداخت مبلغ سی وپنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون ریال
بابت هزینه دادرسی ومبلغ سیصد هزار ریال بابت هزینه انتشار آگهی درحق تسویه
که صادر گردد وخسارت تاخیر تا از تاریخ سرسید چک  95/11/5الی زمان اجرای
حکم میباشد.به اخذ شود ونیم عشر دولتی برعهده محکوم علیه می باشد وتوسط
اجرای احکام فی واخذ شود .به استناد ماده  29قانون شوراهای حل اختالف مصوب
سال  1394مجکوم علیه مکلف است  :پس از ابالغ این اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن
رابه موقع اجرا بگذارد ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به ویا انجام تعهد ومفاد رای
بدهد واال اقدامات الزمه قانونی معمول خواهد گردید .مسول دبیرخانه شعبه رئیس
شعبه شورا های حل اختالف قاضی شعبه شوراهای حل اختالف تاریخ ابالغ به
محکوم علیه  96/12/5محکوم علیه  :روز ماه سال مشخصات وامضاء گیرنده

اجرائیه :

ابر متوجه وجود کوه در روبهرو نشدهاند و در لحظه آخر
با مشاهده کوه ســعي در انجام مانور شديد گردش به
چپ جهت پرهيز از برخورد داشتهاند که بينتيجه بوده
است.ترکيب خدمه پروازي (خلبان و کمکخلبان) براي
اين پرواز در مغايرت با محدوديتهاي تعيينشده توسط
سازمان بوده ،خلبان مجاز به پرواز با يک کمکخلبان
نبوده و موضوع ميبايســت مورد دقت واحد عمليات
شــرکت هواپيمايي آسمان قرار ميگرفت.همچنين در
بخشي از اين گزارش شــايعات مربوط به آتشسوزي
اطفاي حريق هواپيما توسط مسافران تکذيب شده است.
خلبان  ATRبراي پرواز محدوديت نداشته است

فرماييد تا اگــر ابهاماتي در اين خصوص داريد برطرف
شــود .با وجود موارد فوق معاون وقت الف شــما اقاي
(ت) از سهامداران شرکت کاموتک پرواز و شرکتهاي
ديگري است که ميبايست تحت نظارت سازمان قرار
داشــته و تداخل منافع مانع از انجام ظايف نگردد.آمار
منتشره از سوي مبادي ذيربط از جمله ايکائو ،دفتر ايمني
آن و به ويژه گزارشات ( SAFAآژانس نظارت بر ايمني
اتحاديه اروپا) سازمان نشان ميدهد وضعيت ايمني در
کشور در سطح غيرقابل قبولي قرار دارد که تبعات نتيجه
عدم توجه به قوانين و مقررات ،الزامات بينالمللي و عدم
صحيح استفاده از ظرفيت سازمان هواپيمايي کشوري
به عنــوان بازوي طرح اصلي نظارتي و حاکميت دولت
ميباشــد.قصور در امر تأمين هواپيماي اســتراتژيک
بازرسي فرودگاهي ( )FLIGHT CHECKعليرغم
تخصيص مبلغ بيش از بيست ميليون دالر از منابع دولتي
در سال  1385و در زمان تصدي شما در شرکت آسمان
و بکارگيري اين منابع در ساير امور مرتبط و تحميل يک
فروند هواپيماي فالکن  2000به سازمان با تأخير پنج ساله
بودن وجود سامانه بازرســي فرودگاهي (FLIGHT
 ،)CHECKبــا واگذاري حقــوق حاکميتي در امر
بازرسي فرودگاهها به شرکت فرودگاههاي کشور و اقدام
مديران آن مجموعه (فرودگاههاي کشور) در خريد يک
فروند هواپيماي  KING -AIR350iبا قيمت حدود
دو برابر که پرونــده آن در نهادهاي نظارتي در جريان
است.بررسيهاي انجام شــده نشان ميدهد که از سه
ماه گذشته تا کنون حدود  10فروند هواپيماي -MD
 80در حيــن پرواز ،يک موتور خود را از دســت دادهاند
که اين امر اســباب ايجاد رعب و وحشت در مسافران
گرديده و ادامه اين روند سوانحي را در پي خواهد داشت
و سازمان هواپيمايي کشــوري هيچگونه اقدام مؤثر و
بازدارندهاي در اين خصوص داده است.موارد فوق مويد
اين موضوع اســت که شــما به عنوان رئيس سازمان
هواپيمايي کشــوري نه تنها اقدامات خارج مقررات که
ايمني پروازها را به صورت جدي تهديد ميکند ،انجام
ميدهيد بلکه بر انجام و حمايت از تخلفات و فساد اداري
پرسنل پافشاري مينماييد.در سخن پاياني اي نامه امده
است:تحليل سوانح گذشته نشان ميدهد که اين روند
زمينهساز بروز سوانح بعدي خواهد بود .لذا به اين وسيله
جهت پيشگيري اعالم ميگردد در صورتي که اين روند
ادامه يابد تماميمسئوليتهاي ناشي از هرگونه سانحه يا
حادثه هوايي بر عهده شخص حضرتعالي بعنوان مسئول
سازمان هواپيمايي خواهد بود.
عوامل سقوط  ATRآسمان اعالم شد

سازمان هواپيمايي کشوري با انتشار گزارش مقدماتي
سقوط هواپيماي پرواز تهران ــ ياسوج به انجام عمل
قلب باز خلبان اين پرواز و بيتوجهي هواپيمايي آسمان
به اين محدوديت اشاره کرده است .در بخشي از گزارش
سازمان هواپيمايي با اشاره به انجام عمل قلب باز خلبان
در سال  88تأکيد کرده است؛خلبان مرحوم برابر مقررات
پزشــکي مندرج در فصلهاي يک و شــش از انکس

انتخاب اعضاي کميسيون مشترک طرح جامع توسعه و عمران روستايي

عضو کميسيون عمران مجلس از انتخاب  ۳نفر
از اعضاي کميســيون متبوعش براي عضويت
در کميســيون مشــترک طرح جامع توسعه و
عمران روستايي خبر داد.شهرام کوسه غراوی
در گفت وگو بــا خانه ملت ،از انتخاب  3نفر از
اعضاي کميسيون متبوعش براي عضويت در
کميسيون مشترک طرح جامع توسعه و عمران
روســتايي خبر داد.عضو کميســيون عمران
مجلس شوراي اســامي ،با بيان اينکه از هر
کدام از کميســيونهاي تخصصي مجلس 3
نفر براي عضويت در کميسيون مذکور انتخاب
خواهند شد ،افزود :از کميسيون عمران مجلس
آقايان قلي اهلل قلــي زاده ،عليم يارمحمدي و
بنده انتخاب شــديم.نماينده مردم مينودشت،
کالله و گاليکش در مجلس شــوراي اسالمي،
در توضيح علت تشــکيل کميسيون مشترک
طرح جامع توســعه و عمران روستايي ،افزود:
براي کمک به رفع مشکالت و محروميتها در
روستاها اين کميسيون تشکيل شده است.وي

اخبار

يک و ســند  8984ايکائو و همچنين part MED
مقررات پزشــکي هوايي فعلي سازمان ()AirCrew
با درج محدوديت ســن باالي  60ســال و محدوديت
 OMLمعتبر پزشــکي کالس يک مواجه بوده است.
نامبرده در ســال  88تحت عمل جراحي قلب باز قرار
گرفتــه و پس از آن 9ماه منع پروازي داشــته و بعد از
اين مدت برابر مقررات پزشکي هوايي وقت ارزيابيهاي
تخصصي توسط پزشــک معتمد قلب سازمان بهعمل
آمده و با نظريه کميسيون پزشکي هوايي وقت سازمان
مورخ  24خرداد  89با محدوديتهاي زير مجاز به پرواز
شده است؛1ــ اعتبار گواهينامه پزشکي شش ماه باشد2
ــ همراه يک خلبان بايد کمکخلبان بدون محدوديت
پزشــکي و عملياتي پرواز کند 3ــ در هر چک پزشکي
هوايي ارزيابي تخصصي قلب و عروق نيز بهعمل آيد.
اين در حالي است که طبق گزارش سازمان هواپيمايي
کشــوري هواپيمايي آسمان به اين محدوديتها توجه
نکرده است ،در بخش پاياني گزارش مذکور آمده؛«کليه
خلبانان موظف به رعايت محدوديتهاي عنوانشده در
گواهينامه خود و اعالم به واحدهاي عمليات شــرکت
بوده و محدوديتهاي خلبان ميبايست در برنامهريزي
عمليات شرکت مورد پايش قرار گيرد .در بخش ديگري
از گزارش مقدماتي سازمان هواپيمايي کشوري درباره
سقوط هواپيماي آســمان با اشاره به ساخت هواپيماي
 ATRآمده است؛ هواپيما از نوع توربو پراپ توليد سال
 1993ميالدي و کارکرد آن  28857ســاعت پروازي و
 28497سيکل پروازي بوده است.
سعی در مانور شدید برای عدم برخورد با کوه
بخشهايي از گزارش مقدماتي ســازمان هواپيمايي کشوري
در ادامــه ميآيد؛ در بخش آرايش فنــي ;2009-0170

 No Aاين هواپيما بهدليل تحريم شــرکت آمريکايي
انجــام نپذيرفته بوده با اين حال شــرکت آســمان بر
اســاس دستورالعمل کارخانه اقدام به انجام يک راهحل
مقطعي يا  AMOCکرده اســت .اين راهحل بايد به
اطالع سازمان هواپيمايي کشوري ميرسيده که نرسيده
است.خلبان پرواز با اذعان به سقف پوشش ابر 15000
پايي در منطقه ،در تماس با برج ياســوج قصد خود را
ادامه مسير تا روي فرودگاه براساس طرح تقرب و پرواز
بهحالت  VMCاز سمت چپ باند براي فرود بيان کرده
است.پرواز براي کاهش ارتفاع به  17000پايي مجاز شده
بوده اســت اما کرو ابتدا با تنظيم ارتفاع  15000پا روي
خلبان خودکار اقدام به آغاز کاهش ارتفاع کرده و سپس
ارتفــاع  14000پا را روي اتوپايلوت ســت کردهاند و از
ارتفاع مجازشده و ارتفاع ايمن منطقه پايينتر آمدهاند.
سيستمهاي هواپيما از جمله موتورها و سيستم يخزدايي
طبق خواســت خلبانها کار ميکرده و مشکل فني تا
اين لحظه ديده نشــده اســت.کرو در ساعت 9:31:14
هشدار اســتال دريافت کردهاند .سرعت هواپيما در اين
لحظه  117نات و گشتاور موتورها روي  67درصد بوده
است .هواپيما سپس هشــدار  GPWSدريافت کرده
است.خلبانان تا ثانيهاي قبل از برخورد بهدليل پوشش

شرکت هواپيمايي آسمان با صدور بيانيهاي تاکيد کرد
زندهياد خلبان فوالد پس از عمــل قلب ،مجاز بوده با
يك كمکخلبان بدون محدوديت پزشكى و عملياتى
پرواز نمايد كه اين امر توسط شرکت هواپيمايى آسمان
كام ً
ال رعايت شده است.شــرکت هواپيمايي آسمان با
صــدور بيانيهاي تاکيد کرد زندهيــاد خلبان فوالد پس
از عمل قلــب ،مجاز بوده با يــك كمکخلبان بدون
محدوديت پزشــكى و عملياتى پرواز نمايد كه اين امر
توسط شرکت هواپيمايى آسمان كام ً
ال رعايت شده است.
به گزارش فارس ،شرکت هواپيمايي آسمان در واکنش
به گزارش مقدماتی وزارت راه و شهرسازی درباره سانحه
ســقوط پرواز تهران -ياسوج که يکي از داليل سقوط
را محدوديت شرايط پرواز براي کاپيتان فوالدي خلبان
هواپيماي  ATRاعالم کرده بود توضيحاتي منتشــر
کرد .در توضيحات شرکت آسمان آمده است:به اطالع
ميرســاند نظر به ابهام ايجاد شده در گزارش مقدماتی
بررسی سانحه پرواز یاسوج از سوي دفتر بررسي سوانح و
حوادث سازمان هواپيمايي کشوري توضيح ذيل ضروري
است:براســاس گزارش صفحه  9سانحه هوايى ،از ٢٤
خرداد ماه سال  ١٣٨٩زنده ياد خلبان فوالد پس از عمل
قلب ،مجاز بوده تا با يک کمک خلبان بدون محدوديت
پزشکى و عملياتى پرواز نمايد که اين امر توسط شرکت
هواپيمايى آسمان کام ً
ال رعايت شده است.همچنين زنده
ياد خلبان فوالد از ارديبهشت ماه  ١٣٩٦معلم خلبان بوده
و از  ٢/٧/١٣٩٦معلم خلبان منتخب سازمان هواپيمايى
کشورى بوده است و مشکلى براى پرواز نداشته است.
خلبانان منتخب ســازمان  TREاساتيدى هستند که
مجاز به ارزيابى ساير خلبانها در حين پرواز هستند .بين
گزارش پايگاه اطالعرســاني وزارت راه و شهرسازي با
گزارش مکتوب سازمان هواپيمايي کشوري تفاوتهاي
چشــمگير و مهميوجود دارد که ابهاماتي ايجاد کرده
است.
شــکايت خانوادههــاي جانباختــگان حادثه
هواپيماي  ATRبه کميسيون اصل ۹۰

ئيس کميســيون اصل  ۹۰مجلس شوراي اسالمي ،از
شکايت خانوادههاي جانباختگان حادثه سقوط هواپيماي
 ATRبه کميسيون اصل  ۹۰خبر داد .داوود محمدي
در گفتگو با مهر ،از شــکايت جمعــي از خانوادههاي
جانباختگان حادثه ســقوط هواپيماي تهران ـ ياسوج
به کميســيون اصل  ۹۰خبر داد و اظهار داشت :عالوه
بر اوليــاي دم ،گروهي از نمايندگان مجلس هم درباره
اين حادثه به کميسيون اصل  ۹۰شکايت کردهاند.وي
افزود :در پي اين شکايتها ،چندين جلسه با مسئوالن
وزارت راه و ســازمان هواپيمايي کشوري برگزار شده و
يک تيم کارشناسي با مسئوليت رئيس کميته اقتصادي
کميســيون اصل  ۹۰به محل حادثه رفتهاند ،از نزديک
بررســي کردهاند و نظــرات کارشناســي مختلف نيز
دريافت شــده است.رئيس کميسيون اصل  ۹۰مجلس
شوراي اســاميتصريح کرد :هماکنون منتظر اعالم
رسمينتيجه بازخواني جعبه سياه هواپيما به کميسيون
هســتيم تا در نهايت ،بررســيهاي صورت گرفته را
جمعبندي کنيم.محمدي خاطرنشــان کرد :در صورتي
که طبق نظر کميســيون ،کوتاهي و قصوري صورت
گرفته و جرميمتوجه کسي باشد ،گزارش حادثه از طرف
کميسيون به قوه قضائيه ارسال ميشود.رئيس کميسيون
اصل  ۹۰مجلس شوراي اسالميافزود :عالوه بر اين ،در
صورت تصميمگيري در صحن کميسيون ،ممکن است
اين گزارش در صحن مجلس نيز قرائت شود.

امالک اداری  200میلیون تومانی در تهران

با بيان اينکه نخستين جلسه اين کميسيون با
محوريت انتخاب اعضاي هيات رئيسه در سال
 97برگزار خواهد شد ،تصريح کرد :قبل از پايان
ســال جاري انتخاب اعضاي اين کميسيون از
همــه کميســيونها انجام خواهد شــد.عضو
کميســيون عمران مجلس شــوراي اسالمي،
تاکيد کرد :مهمترين دســتور کار کميســيون
مذکور بر شــمردن مشکالت حوزه روستايي و
کمک به حل آنها است.

مشخصات وامضاء مامور ابالغ  :م.الف 578:

دادنامه خواهان :آتوسا اعتصام فرزند علی-همدان متخصصین بلوارغباد روبروی
مســجدقبا آرایشگاه عروس زیباشــو خوانده:زهره جلیلی فهیم فرزند غالمعلی-
مجهول المکان خواسته:مطالبه وجه گردشگار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق
به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس ازارجاع به این شعبه وثبت واجرای تشریفات
قانونی،قاضی شــورا پس ازمشــورت با اعضاء حوزه ختم رسیدگی رااعالم وبه
شــرح ذیل با استعانت ازخداوند منان مبادرات به صدور رای مینماید (.رای قاضی
شــورا)درخصوص دادخواست سرکارخانم آتوسا اعتصام بطرفیت سرکار خانم
زهره جلیلی فهمیم بخواسته تقاضای صدور حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت
مبلغ1/200/000ریال بابت آرایشگری با محاسبه هزینه های دادرسی تاخیر تادیه با
این توضیح که خوانده پرونده با مراجعه به محل کار اینجانب وتنظیم قردادوانجام
کارمبلغ1/200/000ریال دیگر به اینجانب بدهکار است که علیرغم تماسهای مکرر
نامبرده از پرداخت دین خودامتناع نموده است .توجها به دادخواست تقدیمی خواهان
وبا عنایت به حضور خواهان درجلسه رسیدگی وادعای توضیحات تاکید برمطالبه
خودبه انضمام سایرخسارات ازخوانده را نموده اند درمقابل خوانده علیرغم ابالغ

قانونی ازطریق نشرآگهی درمورخه96/3/22درجلسه رسیدگی حاضر نشده والیحه
ای مبنی بربرائت ذمه خودارسال وتقدیم نکرده.لذا قاضی شورا پس از مالحظه مدارک
ومحتویات پرونده بویزه قردادتنظیمی فی مابین طرفین خواســته خواهان را وارد
دانسته ومســتندا به مواد 10و336و1301قانون مدنی ومواد198و502و522قانون
آئین دادرســی دادگاهای عمومی وانقالب درامورمدنی حکم برمحکومیت خوانده
به پرداخت مبلــغ 1/200/000ریال بابت اصل خواســته ومبلغ335/000ریال بابت
هزینه دادرسی ونیزاززمان تاریخ تقدیم دادخواست 96/2/28لغایت اجرای حکم که
درواحداجرای احکام محاســبه ودرحق خواهان ایصال خواهدشد درحق خواهان
را صادرواعالم مینماید رای صادره غیابی وظرف مهلت بیســت روز پس ازابالغ
قابل واخواهی دراین شعبه وسپسس ظرف مهلت بیست روزقابل تجدیدنظر خواهی
درمحاکم عمومی حقوقی شهرستان همدان میباشد .قاضی شعبه  117شورای حل
اختالف شهرهمدان -عباسی منش مسئول دفترشعبه117شورای حل اختالف همدان
–نظری م الف 586
پرونده کالسه 9509986139500373شعبه 101دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان
(  101جزایی سابق ) تصمیم نهایی شماره 9609976138500781

رنجبرزاده:افزايشامضاهاي
استيضاح وزراي راه ،کار و کشاورزي

عضو هيأت رئيســه مجلــس با بيان
اينکــه کاهــش امضاهــا تأثيري در
برگزاري جلسه استيضاح ندارد ،گفت:
امضاهاي اســتيضاح وزراي کار ،راه و
کشــاورزي هر کدام بين ۵تا  ۱۰امضا
افزايش پيدا کرده است.اکبر رنجبرزاده
نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي
اســاميدر گفت وگو با فارس ،گفت:
امضاهاي اســتيضاح وزراي ،راه ،کار و
کشــاورزي نه تنها کاهش نيافته بلکه
هــر کدام بين  5تــا  10امضا افزايش
داشته اســت.وي افزود :در حال حاضر
امضاهاي اســتيضاح علي ربيعي وزير
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي  ،53عباس
آخونــدي وزير را و شهرســازي  41و
محمد حجتي وزير جهاد کشاورزي 24
امضا است.عضو هيئت رئيسه مجلس
اظهار داشــت :حتي اگر تعداد امضاها
کاهــش يابــد و حتي به يــک امضا
هم برســد تأثيري در برگزاري جلسه
اســتيضاح ندارد و استيضاح وزرا انجام
خواهد شد.رنجبرزاده خاطرنشان کرد:
با توجه به فشــردگي کار و محدوديت
زمان ،برنامه هيئت رئيسه اين است که
از وزرا و نمايندگان بخواهند تا کمتر از
زمان خود براي ارائه مطالبشان استفاده
کنند تا بدين وسيله استيضاح وزير کار
در نوبــت صبح و در محدوده زماني 4
ساعت و استيضاح وزير راه در در زمان
 4ساعت نوبت عصر برگزار شود.
نصب  50دستگاه شتابنگاري
درتهران

رئيس مرکز تحقيقات ،راه ،مســکن و
شهرســازي با اشــاره به اينکه معاون
اول رئيسجمهــور انتقال و جابهجايي
ساختمانهاي مهم و حساس و مخازن
سوخت در بستر گسلها را ابالغ کرده
و گزارشي در اين خصوص آماده شده
است ،گفت ۵۰ :دستگاه شتابنگاري
جديداً از کشورهاي اروپايي خريداري
و از ســال آينــده در تهــران نصب
خواهد شــد.به گزارش فارس ،محمد
شکرچيزاده در مراسم اعطاي نظريه
فنــي به سيســتم ســاختماني ســبز
در جمع خبرنــگاران اظهار داشــت:
افزايش تابآوري شــهرها و اقدامات
براي ميزان خســارت ناشــي از زلزله
برعهده مرکز تحقيقات ،راه ،مســکن
و شهرسازي اســت ،به همين دليل با
توجه به محدوديتهاي مالي دولت و
تحريمهاي صورتگرفته طي سالهاي
گذشته اقدامات مؤثري براي بهسازي
شبکه لرزهنگاري انجام نشده است.وي
افزود :اما در ســال جاري موفق شديم
با خريد دســتگاههاي شــتابنگاري
از کشــورهاي اروپايــي در صدد اين
باشــيم که  ۵۰دستگاه از دستگاههاي
شتابنگاري را در تهران نصب کنيم.
انتقال بدهي  1400ميليارد توماني
راهآهن به دولت

معاون وزير راه و شهرســازي با اشاره
به اينکه ســال گذشــته  750ميليارد
تومان يارانــه غيرمســتقيم به حوزه
مســافري پرداخت کردهايم از انتقال
بدهي  1400ميليارد توماني راهآهن به
دولت بر اساس مصوبه مجلس خبر داد
و گفت :در حوزه واگن باري پيشبيني
ميکنيم تا پايان ســال  800واگن به
شــبکه ريلي اضافه شود.وي همچنين
از اتصال ريلي شــلمچه بــه بندر امام
با همــکاري راهآهن و منطقه آزاد خبر
داد و گفــت :در خصوص قراردادهاي
 ATCمناقصــه برگزار ميشــود در
ايران فقط يک شــرکت طراح ATC
احراز صالحيت شده داريم.محمدزاده
بــا بيان اينکــه در دنيا ســازندههاي
 ATCبســيار محدود بــوده و حتي
از تعداد انگشــتان دو دست هم کمتر
اســت گفت :هيچ ترک تشريفاتي در
خصوص واگذاري قراردادهاي ATC
راهآهن انجام نشــده و ما با برگزاري
مناقصههــاي اينترنشــنال قــرارداد
واگذاريهــا را انجــام دادهايم .مدير
عامــل راهآهن همچنين در پاســخ به
پرسشي در خصوص داشتن پست قائم
مقام در راهآهن گفت :بر اساس قانون
در اساسنامه راهآهن سمت قائم مقام،
مدير عامل آمده است.

شاکی :علیرضا شکر فرزند احمد به نشانی شهرستان بهبهان خ شهید بخردیان ک
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متهم :
آقای محمد رحیم زاده فرزند علی به نشانی خراسان رضوی مشهد شهرک شهید
رجائی حر  13/14پالک 1
اتهام :سرقت گوشی موبایل
رای دادگاه
در خصوص اتهام محمد رحیم زاده فرزند علی دائر بر سرقت تلفن همراه علیرضا
شکر موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب بهبهان به شماره
 9610-579دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل
آمده و مفاد شکایت شاکی و پاسخ استعالم از شرکت ایرانسل و عدم حضور متهم
در هیچ یک از مراحل تحقیق و رسیدگی علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی بزهکاری
وی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد  661و  667قانون مجازات اسالمی
مصوب  1375حکم به محکومیت نامبرده به تحمل شــش ماه حبس تعزیری و 74
ضربه شــاق تعزیری و رد عین مال و در صورت فقدان عین رد مثل یا قیمت آن
مال صادر و اعالم می دارد.رای صادره غیابی ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل
واخواهــی در این مرجع و ظرف بیســت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل

