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مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت :شهر تهران بيشترين مدارس فرسوده را در کل کشور دارد و  ۲۶۴مدرسه با قدمت  ۶۰سال در شهر تهران داريم.به گزارش تسنيم ,عباسعلي باقري اظهار کرد:
خانوادهها و خيران قرار است با مشارکت يکديگر مدرسه بسازند و در اينجا فرهنگ مشارکت و کارهاي خير رخ ميدهد.وي افزود :اينکه دولت براي ساخت مدرسه هيچ کمکي نکند کمتر مشاهده شده است و
اميدوارم ساخت اين مدرسه که با همراهي خانوادهها ,دانشآموزان و خيران انجام ميشود در سطح کشور گسترش يابد.مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران تصريح کرد :شهر تهران به لحاظ سرانه و متراژ
و مقاومت مدارس جزو فقيرترين استانهاست و بيشترين مدارس فرسوده کشور در شهر تهران قرار دارند قدمت برخي مدارس مانند رهنما و البرز به  100يا  80سال ميرسد.باقري ادامه داد 264 :مدرسه با
قدمت باالي  60سال در شهر تهران داريم و مدارس آسيب پذيرند .در سالهاي اخير طوفاني رخ داد و سقف برخي مدارس کنده شد يا آسيب ديد و اين مدارس در برابر زلزله طاقت نميآورند.

www.asre-iranian.ir

بدهي يک هزار و ۲۰۰ميلياردي بيمههاي تجاري به وزارت بهداشت

اخبار

کاهش آستانه تحمل جامعه
در برابر بحرانها

رئيس فراکسيون خانواده مجلس گفت :آستانه
تحمل جامعه در برابر بحرانها کاهش يافته
و بايد به احياي آن بپردازيم.به گزارش مهر،
پروانه مافي در نشست مشترک فراکسيون
زنان مجلس با معاونت زنان و خانواده رياست
جمهوري افزود :در برنامه ششــم توسعه به
حمايت از زنان سرپرست خانوار تاکيد شده
و انتظــار ميرود که دســتورالعمل نهايي و
تشکيل کارگروههاي آن تکميل شود تا صرفا
اقدامات ما در حد تدوين برنامه و آيين نامه
خالصه نشود .در راستاي حمايت از کاالي
ايراني گامهايي را براي عينت بخشيدن به
حمايت از زنان کارافرين و خوداشتغال برداريم
و پيشنهاد ميکنم معاونت زنان و خانواده از
دستگاههاي اجرايي درخواست کند تا بخشي
از بودجه را براي حمايت از مشــاغل خانگي
زنان سرپرســت خانوار و زنان کارافرين قرار
دهند.

اسامي 7نفر براي شهرداري تهران اعالم شد

گروه اجتماعي :بيش از دو هفته اســت
که تهران شهردار ندارد .البته با استعفاي
محمدعلي نجفي در  23اسفندماه سال
گذشته و پذيرش آن در  21فروردين ماه
ســال جاري ،بيش از چهل روز است که
شهرداري در حال و هواي استعفا و انتخاب
شهردار به سر ميبرد و عمال برنامههاي
اين ارگان در حالت بالتکليف قرار دارند.
با وجود تبعات بالتکليفي در پايتخت 12
ميليون نفري ،در نهايت روز سه شنبه نام
 ۷گزينه را براي ارائه برنامههاي خود به
شهرداري تهران مشخص کردند.
به گزارش تسنيم ،بيش از دو هفته است
که تهران شهردار ندارد وفضاي سياسي
برای انتخاب شــهردار حاكم شده است؛
اين موضوع حكايت از آن دارد كه اصالح
طلبان خواستار آن هستند كه كسي جز
خط خودشان براي اداره شهر وارد ميدان
نشود .در این راستا سرانجام روز گذشته
پس از حذف و اضافه از بين  20نفر نامزد
شهرداري تهران  7نفر براي ارائه برنامه
انتخــاب كردند .بر اســاس راي گيري
صــورت گرفته آقايان ســيدمحمدعلي
افشــاني ،محمد ابراهيم انصاري الري،
محمود حجتي ،ســيد محمود حسيني،
پيروز حناچي ،سميع ا ...حسيني مکارم و
حجت ا ...ميرزايي بيشترين آراي اعضاي
شوراي شهر را کسب کردند 7.کانديدا دو
هفته براي تنظيم برنامه عملياتي فرصت
دارند و روزهاي يکشنبه و دوشنبه  ۱۶و
 ۱۷ارديبهشــت برنامه خود را در صحن

حذف و اضافه به سبک اصالحطلبان

اخبار
استقرار ايستگاههاي سيار
صدور کارت ملي

همــراه خود را نيز معرفــي کنند.رئيس
کميســيون عمران و حملونقل شوراي
شــهر تهران افزود :قبــل از رأيگيري
بايد استعالمهاي الزم براي گزينههاي
شــهرداري تهران انجام شــود .وي در
پاسخ به پرسشــي مبني بر اينکه کدام
يک از اين  7نفر بيشترين رأي را آوردند،
گفت :حســيني مکارم سرپرست فعلي
شهرداري تهران بيشتري رأي را آوردند.
عليخاني در پاســخ به پرسشي مبني بر
اينکــه بعضي از اعضا براي رأي دادن با
يکديگر مشورت ميکردند ،گفت :در اين
خصوص تصميم حزبي بيشتر موردنظر
بوده است.

اعطا  :شهردار تهران  ۲۳ارديبهشت
انتخاب ميشود

اعالم کنند 18.ارديبهشت ۲ ،کانديداي
اصلي انتخاب و يکشنبه  ۲۳ارديبهشت ماه
شهردار تهران انتخاب و معرفي ميشود.
اعضاي شوراي شــهر تهران مجددا به
شهردار شدنهاشميراي ندادند.

هاشــمي :شــهرداري بايد انتخاب
شود که مسئوالن نظام نظر منفي به آن
نداشته باشند

رئيس شوراي شهر تهران گفت :مهمترين
معيارها براي انتخاب شــهردار اين است
که کارآيي داشته باشد و مسئوالن نظام
نسبت به شهرداري که انتخاب ميشود،
نظر منفي نداشته باشد .وي در پاسخ به

 ۹۰درصد موارد هپاتيت « »Cدر ميان
مصرف کنندگان مواد مخدر تزريقي

دبير علميهفته سالمت گوارش با اشاره به
اينکه ايران برنامه حذف هپاتيتهاي  Bو
 Cرا مدنظر دارد گفت ۹۰ :درصد هپاتيت
 Cدر ميان معتادان تزريقي ديده ميشود.
دکترحسين پوستچي اظهار داشت :هر ساله
ســازمان جهاني بهداشت يک روز را به نام
بيماريهاي گوارش نامگذاري ميکند و در
ايران هفتهاي در ايــن زمينه داريم که هر
ساله بر روي يک بيماري متمرکز ميشود و
امسال بر روي بيماري هپاتيت ويروسي  Bو
 Cمتمرکز شدهايموي افزود :سازمان جهاني
بهداشت ( )WHOطبق برنامهريزيهاي
انجام شــده اعالم کرده که تا سال 2030
اين دو بيمــاري را در جهان حذف کند به
نحوي که موارد جديد بيماري مشاهده نشود.
اين عضو هيئت علميدانشگاه گفت :برخي
از کشورهاي جهان از جمله استراليا ،آمريکا
و در خاورميانه ،مصر و مغولســتان در اين
حوزه پيشقدم بوده و به طور مثال در مصر
 10درصد جامعه مبتال به هپاتيت  Cبوده
است که از  3سال گذشته به طور موثري در
حال حذف اين بيماري هستند .کشور ما نيز
در حال تالش جهت ريشهکني کامل اين
بيماريهاميباشد.

عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت :بر اساس برخي آمارها نرخ فرسايش خاک در ايران
 ۲۰برابر متوسط جهاني است.جواد کاظم نسب الباجي در گفت و گو با خانه ملت ،فرسايش
خاک را مهم تر از بحران آب دانست و گفت :ايران از جمله کشورهايي است که به سبب اقليم
خشک و نيمه خشک آن به شدت در معرض فرسايش خاک قرار گرفته است.وي با بيان اينکه
بر اساس برخي آمارها نرخ فرسايش خاک در ايران  20برابر متوسط جهاني است ،گفت :ايران
رکوردار فرسايش خاک در آسيا است؛ متاسفانه ميزان فرسايش خاک به دليل خشکسالي ،بي
توجهي به حفاظت از خاک ،شرايط اقليميو عدم رعايت اصول فني در حال افزايش است.

عضو کميســيون اجتماعي مجلس ،با يادآوري امتناع بيمههــاي تجاري از پرداخت ۱۲۰۰
ميليارد تومان بدهي از سهم مصدومان حوادث ترافيکي به وزارت بهداشت از کميسيون اصل
 ۹۰خواست تا به اين موضوع ورود کند.رسول خضري در گفت و گو با خانه ملت ،در واکنش
به انتشار خبري مبني بر اينکه بيمههاي تجاري هزينه درمان مصدومان حوادث ترافيکي را
پرداخت نميکنند گفت :بيمههاي تجاري بر اساس مصوبهاي که سال  1384ايجاد شد ،ملزم
شدهاند که  10درصد حق بيمه شخص ثالث و مازاد را در يک حساب مشخص تحت عنوان
درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت نزد خزانه داري کل واريز کنند.

انتشار دفترچه «آزمون استخدامي»
تاپايان هفته

وزير آمــوزش و پرورش با تاکيد بر جبران
کسري نيرو از طريق دانشگاه فرهنگيان از
انتشار دفترچه آزمون استخداميطي دو روز
آينده خبر داد.به گزارش ايسنا ،سيد محمد
بطحايــي در جمع خبرنگاران در حاشــيه
اختتاميه هشــتمين مجلس دانش آموزي،
درباره تصميم گيري بــراي حذف آزمون
مدارس ســمپاد و جلســه با شوراي عالي
آموزش و پرورش گفت :جلســه با شوراي
عالي آموزش و پــرورش هفته آينده براي
اين موضوع برگزار خواهد شــد.بطحايي
درباره سرنوشت ادغام معاونتها در وزارت
آموزش و پرورش و نگرانيهاي ايجاد شده
در اين خصوص نيز اظهار کرد :اين موضوع
هنوز به نتيجه قطعي نرســيده است و ما
در حال بررســي آن هستيم ،البته به همه
دستگاهها از جمله آموزش و پرورش تکليف
شده است تا همه معاونتها کمتر شود و در
اين ميان  ۵معاونت بايد کاهش بيايد ،اما در
مورد اينکه کدام معاونتها بايد کاهش يابند
هنوز به نتيجه قطعي نرسيدهايم.

ايران رکوردار فرسايش خاک در آسيا

اين پرسش که اگر شهردار منتخب شورا
مورد تأييد قرار نگرفت ،چه اقداميصورت
ميگيرد گفــت :در حــال حاضر هيچ
پيشــگويي نميتوانيــم انجــام دهيم.
گزينههايي که براي شــهرداري انتخاب
شــدند مورد احترام هســتند و انتخاب
شهردار به صورت غيرمستقيم و از سوي
اعضاي شوراي شهر تهران که مردم به
آنها رأي دادهاند،صورت ميگيرد .رئيس
شوراي شهر تهران همچنين خاطرنشان
کرد :بنده نگفتهام که تمايل به شهرداري
تهران دارم ،بلکه گفتم اين توانايي را براي
اداره شهر دارم.

عليخاني :ليســت قدرتمندي براي
شهرداري تهران بسته نشد

محمد عليخاني رئيس کميسيون عمران
و حملونقل شوراي شهر تهران در جمع
خبرنــگاران در واکنش به انتخاب  7نفر
به عنوان نامزدهاي شــهرداري تهران
اظهار داشت :ليست  7نفرهاي که براي
شهرداري تهران بسته شده اص ً
ال ليست
قوياي نيست ولي بايد به رأي اکثريت
پايبند باشيم در هر صورت نظر اکثريت
اين بوده اســت .وي افــزود :اين افراد
بايد برنامههــاي خود را آماده کنند و به
کميسيونهاي شورا ارائه دهند و تيمهاي

همچنین علي اعطا ســخنگوي شوراي
شــهر تهران به فرايند انتخاب شهردار
تهران اشاره کرد و گفت 7 :گزينهاي که
مشخص شدهاند بايد برنامههاي خود را
ارائه بدهند تا در روزهاي يکشنبه و دوشنبه
 16و  17ارديبهشت اين افراد برنامههاي
خود را در چهارچوب سياستهاي شورا
ارائــه ميکنند .از بين ايــن افراد  2نفر
انتخاب و سرانجام در  23ارديبهشت ماه با
حضور در صحن شورا برنامههاي خود را
اعالم و يک نفر به عنوان شهردار انتخاب
خواهد شد.اعطا افزود :پيش از اين موارد
نيز در زمان انتخاب شهردار ،استعالمهاي
الزم درباره گزينهها مطرح ميشود تا در
آينده با مشکلي مواجه نشويم.

در اعتراض به انحالل برخي مدارس متوسطه دوم سمپاد صورت گرفت

تعــدادي از دانشآموزان مدارس اســتعدادهاي
درخشــان تهران در اعتراض انحــال برخي از
مدارس متوســطه دوم ســمپاد امــروز در مقابل
ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.
تعدادي از دانشآموزان ســمپادي در اعتراض به
انحالل برخي از مدارس متوســطه دوم سمپاد در
سال جاري روز سهشنبه در مقابل ساختمان زندهياد

تجمع سمپاديها در مقابل ساختمان آموزش و پرورش

عالقهمنــدان وزارت آموزش و پرورش که مجاور
ساختمان اصلي اين وزارتخانه است تجمع کردند.
يکي از دانشآموزان سمپادي گفت :ما دانشآموز
فرزانگان هشــت منطقه  17هســتيم که اعالم
کردند مدرسه ما از ســال آينده منحل ميشود و
بايد در مدارس ديگر پخش شــويم.وي ادامه داد:
مــا نميخواهيم به مدارس ديگــر برويم چرا که

برخي از مدارس با فاصلــه طوالني از منزل قرار
دارنــد و اينکه آموزش و پرورش به دنبال کاهش
مدارس سپماد است.دانشآموز ديگري نيز گفت:
با اجراي مصوبه حذف آزمون که هنوز به امضاي
رئيسجمهور نرسيده است آموزش و پرورش تخلف
کرده است و از سوي ديگر ميخواهد تمام مدارس
سمپاد را منحل کرده و تنها چند مدرسه باقي بماند.

به گزارش فارس ،اواســط بهمن ماه سال گذشته
وزارت آمــوزش و پرورش مصوبهاي به نام حذف
آزمون داشت که اجراي آن منوط به امضاي رئيس
جمهور است اما قرار است در سال تحصيلي جاري
آزمون متوسطه اول ســمپاد برگزار نشود؛ در اين
خصوص شوراي عالي انقالب فرهنگي نيز ورود
کرده است و در حال بررسي اين موضوع است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد

اجرای طرح ترافیک جدید از  15اردیبهشت به صورت ارشادی

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از اجرای طرح ترافیک
سال  97از  15اردبیهشت ماه جاری خبر داد.به گزارش
ایسنا ،سردار حســین رحیمی فرمانده انتظامی تهران
بــزرگ درمورد اجرای طرح ترافیک جدید گفت :طرح
ترافیک از  15اردیبهشــت به اجرا در خواهد آمد و این
طرح در مدت حــدود  15تا  20روز ابتدایی به صورت
ارشادی اجرا میشود.فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه
داد :در این رابطه جلسات فراوانی برگزار شد و همه برای
این بود که حقوق مردم رعایت شــود .ما ابتدا تالش
کردیم که آن برگردانیم؛ اما چون مصوبه شــورا است،
نمی شود این کار را کرد اما با این حال طرح سال  97با
در نظر گرفتن تمام جوانب اجرا خواهد شد و به گونه ای

خواهد بود که مردم نباید نگرانی داشته باشند.

امحاء  ۷۰تن لوازم آرایشی و  ۲۴تن مواد خوراکی
قاچاق

سردار حسین رحیمی همچنين در نشست طرح امحاء
کاالهای قاچاق کشف شده توسط پلیس آگاهی تهران
گفت :امروز شاهد بودیم که یکی از بزرگترین محموله
های قاچاق کشف و ضبط شد و ما  ۷۰تن لوازم آرایشی
و بهداشتی و  ۲۴تن مواد خوراکی و نوشیدنی به دستور
قوه قضائیه امحاء خواهیم کرد.وی افزود :این مواد به
صورت قاچاق وارد کشور شده و تا تهران رسیده است.
سردار رحیمی تأکید کرد :متأسفانه تمام مواد بهداشتی
تاریخ مصرف گذشــته اند و  ۷تا  ۱۱سال از انقضای

آنها گذشــته است.رئیس پلیس پایتخت تهران گفت:
این مواد با ورود به تهران ،تاریخ هایشــان عوض می
شود و متأسفانه به دست مردم می رسد که با اقدامات
هوشمندانه پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با کاالی قاچاق
توانستیم این محموله را کشف و ضبط کنیم.وی ادامه
داد :این مواد عمدتا از غرب کشــور وارد می شود و ۱۰
نفر که عمدتا ســابقه دار بودند ،دستگیر شدند.سردار
رحیمی اظهار داشت :ارزش ریالی کاالها ۴.۵ ،میلیارد
تومان بوده است.رئیس پلیس پایتخت تهران با اشاره به
شعار سال حمایت از کاالی ایرانی گفت :در این سال نیز
مبارزه با قاچاق کاال از اولویت های اصلی پلیس خواهد
بود .این کار در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و

انقالب سنندج موضوع شکایت خانم نادیا امینی علیه متهم آقای میثم نصیری فرزند حمید به
اتهام تهدید به انتشار تصاویر خصوصی  ،که از سوی این بازپرسی تحت تعقیب می باشد
به واســطه مجهول المكان بودن وبه تجویز ماده  ۱۷۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
 ، ۱۳۹۲مراتب در روزنامه و در یک نوبت آگهی میگردد  ،تا متهم ضمن داشتن حق معرفی
وکیل به همراه خود  ،ظرف ســی روز از تاریخ انتشار در شــعبه اول بازپرسی دادسرای
عمومی و انقالب ســنندج حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید .در صورت عدم حضور در
موعد مقرر رسیدگی و اظهارنظر و تصمیم گرفته خواهد شد.م/الف4805:
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب سنندج

شــورای حل اختالف شهرســتان بهبهان پرونده کالســه  312/5/96 :تاریخ رســیدگی
حکم 96/12/15 :شــماره احکام 915/96 :خواهان :ایمان تقوی به آدرس بهبهان – شــیخ
معصومی -کوچه هشــتم –پالک  -27منزل شخصی خواندگان :امیر حسین عراده کش به
آدرس شــیراز -قصر الدشت – کوچه  -45بن بســت  -5پالک  92خواسته :مطالبه ((رای
شورا)) در خصوص دادخواست خواهان ایمان تقوی فرزند سید عبدالعزیز به طرفیت امیر
حســین عراده کش فرزند غالمعلی به خواسته تقاضای مطالبه سه فقره چک جمعا به مبلغ
نه میلیون و چهارصد و هشــتاد هزار تومان با احتســاب خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ
صدور چک لغایت صدور حکم به انضمام کلیه خســارات دادرســی وارده ماد  519قانون
آیین دادرســی مدنی بدین شرح که خواهان بیان داشــت اینجانب بابت طلبی که از خوانده
داشته ام خوانده از این بابت سه فقره چک به شماره های ،1396/3/30-1613/233382/48
 1396/4/20-1613/233383/20 ,1396/4/10-1613/233383/34به مبلغ مندرج در ستون
خواســته در وجه اینجانب به من تســلیم نموده است که بعد از مراجعه به بانک محال علیه
معلوم گردید که چکهای فوق االشاره به دلیل عدم موجودی فاقد اعتبار و بال محل میباشند
همچنین خواهان برای اثبات ادعای خود رونوشت مصدق چک های فوق الذکر و رونوشت
مصدق گواهی عدم پرداخت ارائه نمود خوانده علی رغم ابالغ در جلسه حاضر نشد و الیحه
دفاعیه نیز ارائه ننموده است شورا با توجه به محتویات پرونده و مراتب فوق الذکر و نظر
به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان ظهور بر اشتغال ذمه صادر کننده دارد و بقاء دین
با تمسک به اصل استصحاب محرز و مسلم می باشد دعوای خواهان وارد تشخیص داده و
مستندا به ماده  2قانون صدور چک و تبصر الحاقی به آن و ماده واحده استفساریه تبصره
مذکــور مصوب مجمع تشــخیص مصلح نظام و مــواد  522 ،519 ، 515 ،198قانون آیین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت
مبلغ خواسته به انضمام هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید
چک های فوق االشــاره تا تاریخ اجرای حکــم و وصول محکوم به طبق نرخ تورم اعالم از
بانــک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیســت
روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در این مرجع و سپس از پایان مهلت مذکور ظرف بیست
روز قابل اعتراض در محاکم حقوقی بهبهان می باشد.
سید حامد طاهری نسب -قاضی شورای حل اختالف دادگستری شهرستان بهبهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی برابر پرونده کالسه  8/96/1631شوارای حل اختالف خوی آقای
جعفر بدل آبادی بطرفیت رضا کیانی مجهوالمکان منبی بر مطالبه  15000000از بابت چک
 402/108355طرح دعوی نموده و پرونده بروز شــنبه مورخه  97/3/5ســاعت  10صبح
وقت رسیگی تعیین شده است لذا مراتب به تجویز ماده  73ق.آ.د.م یک نوبت آگهی به محض
اطالع دقیق خود را اعالم و با مراجعه به دفتر شــورا نســخه ثانی دادخواست و ضمایم را
تحویل و اال جلسه شورا غیابی تشکیل و تصثمیم قانونی الزم اتخاذ خواهد شد.
رئیس شعبه هشتم شورای حل اختالف خوی

آگهی احضار متهم حسب پرونده کالسه  ۹۶۱۱۶۰شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و

رو نوشت آگهی حصر وراثت

آگهی دعوت به افراز نظر به اینکه آقای غالمرضا میر عالیلو با تقدیم در خواســت بشماره
 97/01/27-109/103/97/1280تقاضای افراز سهم مشاعی خود از پالک  - 1233/1اصلی
بخش  2خوی را از این اداره نموده و از ارائه آدرس دقیق شــرکا و املکین مشــاعی مالک
مورد در خواســت اظهار بی اطالعی می کنند لذا بدین وسیله به کیله مالکین مشاعی پالک
مرقوم ابالغ میگردد که نماینده و نقشــه بردار این اداره برای بازدین محلی و تهیه نقشــه
افرازی ملک مورد درخواســت در مورخه  97/2/23روز یکشــنبه ساعت  10صبح به محل
وقوع ملک عزیمت خواهند کرد وکلیه مالکین مشاعی میتوانند در تاریخ ذکر شده در محل
وقوع ملک حاضر شــوند و الزم به ذکر اســت عدم حضور مالکین مشــاعی مانع از انجام
عملیات افرازی نخواهد بود و این آگهی فقط در یک نوبت انتشار می یابد.
رئیس ثبت و اسناد خوی-سلیمانپور

حمایت از تولید کننده داخلی صورت می گیرد.
 ۴۴صرافی غیرمجاز پلمپ شدند

رئیس پلیس پایتخت در ادامه درباره بازار ارز گفت :در
 ۱۰روز اخیــر ۴۴ ،صرافی پلمــپ و  ۳۷دالل بازار ارز
دستگیر شدند.سردار رحیمی اضافه کرد :دیروز جلسه
ای با آقای سیف رئیس بانک مرکزی داشتیم و تأکید
کردیم پلیس تمام قد در راســتای مبارزه با دالالن ارز
ایستاده است.وی در پایان خاطرنشان کرد :مأموران ما
با لباس شخصی و رسمی در نقاط مختلفی که معمو ًال
دالالن حضور دارند حاضر می شوند و تمام تالش ما
مبارزه با داللــی و فعالیت غیرمجاز فعاالن این حوزه
است.

سخنگوي سازمان ثبتاحوال جزئيات ارائه
بنکارتهاي نمايشــگاه کتاب از طريق
ت ملي هوشمند را اعالم کرد.سيفا...
کار 
ابوترابــي در گفتوگو با فــارس در مورد
نحوه دريافت «بنکارت» نمايشگاه کتاب
گفت :طــرح دريافت بنهاي خريد کتاب
از طريق کارت ملي هوشمند ،کاملترين
و راحتترين روش براي نمايشگاه کتاب
امســال اســت.وي افزود :روش استفاده
اينگونه است که پس از تخصيص اعتبار
به دارندگان کارت ملي هوشــمند ،امکان
انجام تراکنش خريد با داشتن کارت ملي
هوشــمند روي پايانههاي فروشگاهي و
بدون نياز به حضور کارت بانکي صورت
ميگيرد.ابوترابي گفت :متقاضيان استفاده
از ايــن روش در گام اول بايد داراي کارت
ملي هوشمند باشــند و در زمان ثبت نام
در سامانه ثبتنام ،نحوه دريافت بنکارت
خود را کارت ملي هوشــمند اعالم کنند.
وي ادامه داد :پس از پايان مهلت ثبتنام
در سامانه ،اطالعات مربوط به رمز اعتبار
از طريق پيامک به شماره تلفن همراه فرد
متقاضي مندرج در سامانه ارسال ميشود.
ابوترابي با اشاره به تفاهمنامهاي که بين
سازمان ثبتاحوال کشــور و بانک شهر
انجام شده گفت :اقدامات نرم افزاري آن
توسط بانک شهر انجام شده و از خدمات
کارت ملي هوشمند ســازمان ثبتاحوال
استفادهميشود.
اولتيماتوم وزارت بهداشت به
بيمارستانهاي خصوصي

معــاون درمــان وزارت بهداشــت تاکيد
کــرد :در صورت تخلف بيمارســتانهاي
خصوصي در دريافت وجــه مازاد ،پرونده
آنان به ســازمان تعزيرات حکومتي ارجاع
خواهد شــد.به گزارش ايسنا ،دکتر قاسم
جــان بابايي در بخشــنامهاي به معاونين
درمان دانشگاههاي علوم پزشکي سراسر
کشور ،اظهار داشــت :در راستاي رعايت
حقــوق گيرندگان خدمات تشــخيصي و
درماني در بيمارستانهاي بخش خصوصي
کشــور و اجراي دقيق تعرفههاي مصوب
هيات وزيران ،دريافت هرگونه وجه مازاد
بــر تعرفههــاي مصوب با هــر عنوان از
جمله بخش  VIPتوسط بيمارستانهاي
خصوصي کشــور ممنوع و مصداق بند ۴
قانون تعزيرات حکومتي در امور بهداشتي
و درمانــي خواهد بــود .وي همچنين از
معاونين درمان دانشگاههاي علوم پزشکي
کشــور خواســت ،ضمن اعالم مراتب به
کليه بيمارســتانهاي خصوصي ،بر نحوه
اجراي آن نظــارت قاطع به عمل آورده و
در صورت دريافت هرگونه شکايت در اين
زمينه يا شناسايي تخلف مذکور ،موضوع را
با قيد فوريت از طريق طرح در کميسيون
ماده  ۱۱آن دانشــگاه بررسي و در صورت
تاييد ،پرونده اضافه دريافتي را به سازمان
تعزيرات حکومتي ارجاع کنند.

آقا مجيد توزنده جاني دارای با وكالت آقايان عبدالنعيم ناصحي و ميثم ناصحي شناسنامه
شماره  4652به شرح دادخواست به کالسه  970066از این شورا در خواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علي توزنده جاني بشناسنامه شماره 106
در تاریخ  1390 / 2 / 9اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر اســت به  -1:اكرم توزنده جاني فرزند علي ش.ش  16629متولد  1356صادره از
كرج دختر متوفی -2فرشــته توزنده جاني فرزند علــي ش.ش  143متولد  1361صادره از
كــرج دختر متوفی -3مجيد توزنده جاني فرزند علــي ش.ش  4652متولد  1359صادره از
كرج پسر متوفی -4اعظم توزنده جاني فرزند علي ش.ش  1663متولد  1358صادره از كرج
دختــر متوفی -5وحيد توزنده جاني فرزند علــي ش.ش  1676متولد  1367صادره از كرج
پســر 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 شورای حل اختالف شهرستان فردیس
رو نوشت آگهی حصر وراثت
آقا/خانم سميه مهدئي دارای شناسنامه شماره  1416به شرح دادخواست به کالسه / 8 / 97
 61از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
 1396 / 12 / 23اقامتگاه دائمی
رقيه رجب بشناســنامه شــماره  3558در تاریخ
خود بدرود زندگی گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1:محمدرضا مهدئي
فرزند صفرعلي ش.ش  0061357316متولد  1354صادره از تهران پسر متوفی -2محسن
مهدئي فرزند صفرعلي ش.ش  8315متولد  1363صادره از تهران پســر متوفی -3عليرضا
مهدئي فرزند صفرعلي ش.ش  46856متولد  1367صادره از تهران پســر متوفی -4سميه
مهدئي فرزند صفرعلي ش.ش  1416متولد  1360صادره از تهران دختر متوفی -5معصومه
مهدئي فرزند صفرعلي ش.ش  4483متولد  1362صادره از تهران دختر 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 باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد%م
رئیس شعبه شورای حل اختالف شهرستان فردیس

