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خبر ويژه

در حاليکه رئيسجمهور از وضعيت خوب امروز درياچه اروميه خبر ميدهد و پيشتر جهانگيري نيز گفته بود مردم کشورمان کمترين «دغدغهاي» نسبت به احياء اين درياچه نداشته باشند ،اما وسعت اين
درياچه فقط در يک سال اخير  ۲۲کيلومترمربع کاهش يافته است .به گزارش تسنيم مسعود تجريشي؛ مدير برنامهريزي و تلفيق احياي درياچه اروميه در سال  96عدم تخصيص از سوي وزارت نيرو و عمل
نشدن به وعدههاي دستگاههاي ذيربط را علت بهبود نيافتن کامل اين موضوع دانست.هادي بهادري؛ نماينده مجري طرح احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي نيز سال گذشته با انتقاد از وضعيت بودجهاي
درياچه اروميه اظهار کرده بود :طوفان نمک در راه است ،با بودجه  30ميليارد تومان درياچه اروميه همچنان در وضعيت بحراني خواهد بود .عملکرد ستاد احياي درياچه اروميه که عم ً
ال اين روزها خبري از آن
شنيده نميشود مورد انتقادات بسياري قرار دارد؛ به عنوان نمونه نمايندگان مجلس و دانشگاهيان راهکارهاي مختلفي را براي پيشنهاد ميدهند اما هيچ گوش شنوايي براي نظرات آنها وجود ندارد.
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اخبار
ي
علت کمبود داروي بيماران تاالسم 

در پ��ي ب��روز کمب��ود در داروي بيم��اران
تاالس��ميطي چند هفته گذشته ،مديرکل
نظ��ارت بر دارو و مواد مخدر س��ازمان غذا
و دارو ،گف��ت :از توليدکنن��ده خواس��تهايم
تا ص��ادرات داروي تولي��د داخل را متوقف
ک��رده و در اختيار بازار داخ��ل قرار دهد تا
اين کمبود مقطعي برطرف شود.دکتر اکبر
برندگي در گفتوگو با ايسنا ،درباره کمبود
داروي دس��فرال خارجي که براي بيماران
تاالس��ميتجويز ميش��ود ،گفت :اوال بايد
توجه ک��رد که تولي��د داروي تزريقي برند
اصل��ي اين بيماران در دنيا محدود ش��ده و
فقط براي چند کش��ور توليد ميشود.وي با
بيان اينکه در عين حال چند روز پيش دارو
خارجي اين بيماران ترخيص ش��ده است،
افزود :کمبودي که در اين حوزه داشتيم در
زمينه داروي دسفرال برند اصلي است و در
زمينه داروي توليد داخل آن در حال حاضر
کمبودي وج��ود ندارد.برندگي ادامه داد :بر
همين اس��اس از توليدکننده داخلي داروي
تاالسميخواستهايم تا صادرات داروي توليد
داخل را متوقف کرده و در اختيار بازار داخل
قرار دهد تا کمبود مقطعي که چندي پيش
ايجاد شده بود ،برطرف شود.
«گل» پرمصرفترين مخدر زنان
بعد از ترياک

رييس مرکز توس��عه پيش��گيري و درمان
اعتياد سازمان بهزيستي کشور ضمن اشاره
به اينکه «گل» پرمصرفترين ماده مخدر
در بي��ن زنان اس��ت ،از فعالي��ت  ۴۰مرکز
نگهداري و درمان زنان در سراس��ر کش��ور
خبر داد.فاطمه عباسي در گفتوگو با ايسنا،
با بيان اينکه بين  ۷ت��ا  ۱۰درصد معتادان
جامعه زنان هستند افزود :از بين  ۲ميليون
و  ۸۰۰هزار معتاد حاضر در کش��ور بين ۷تا
 ۱۰درصد آنان زنان هستند.وي با تاکيد بر
اينکه گل پرمصرفترين ماده مصرفي زنان
اس��ت ادامه داد :از بين معتادان زن کش��ور
 ۱۵درصد آنان مصرف کننده گل هس��تند
و پرمصرفبودن اين ماده تغييري در آمار
کل زنان معتاد ايجاد نکرده است .همچنين
ترياک اولين ماده مصرفي هم بين زنان و
هم بين مردان است.
ورود سامانه بارشي
جديد از پنجشنبه

مدير کل پيشبيني و هشدار سريع سازمان
هواشناسي ضمن اعالم استانهاي پربارش
طي روز دوش��نبه از خروج س��امانه بارشي
در بعدازظهر روز سهش��نبه ( ۱۱ارديبهشت
ماه) خبر داد و گفت :در روز پنجش��نبه (۱۳
ارديبهشت) سامانه بارشي جديدي از غرب،
ت و گو
وارد کشور ميشود.احد وظيفه در گف 
با ايسنا اظهار کرد 10:ارديبهشت در جنوب
اس��تانهاي همدان ،مرکزي ،قم ،ش��مال
لرس��تان ،غرب اصفهان و غرب خراس��ان
رضوي بارش باران شدت بيشتري دارد و در
جنوب و جنوب شرق کشور وزش باد شديد
پيشبيني ميشود.وي با بيان اينکه بعد از
ظهر روزسهش��نبه ( ۱۱ارديبهشت) سامانه
بارش��ي فعال از کش��ور خارج خواهد شد،
اظهار کرد :روز چهارش��نبه ( 12ارديبهشت
ماه) آس��مان کشور در بيشتر مناطق صاف
است و تنها در ارتفاعات البرز شرقي بارش
پراکنده رخ خواهد داد.وظيفه با اشاره به ورود
سامانه بارشي جديد به کشور از سمت غرب
در روز پنجشنبه ( ۱۳ارديبهشت) تاکيد کرد:
اين سامانه سبب ابرناکي و بارش باران در
غرب و جنوب غرب خواهد شد.

مهاجرت گسترده خوزستانيها به کرج و مشهد

مرگ معلوالن در پي بي توجهي شهرداريها و دستگاههاي اجرايي

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسالمياز مهاجرت بسياري از اهالي خوزستان به کرج
و مشهد به دليل معضل گرد و غبار خبر داد.جواد کاظمنسب الباجي در گفتوگو با ايلنا ،درباره
پديده مهاجرت اهالي خوزستان به دليل بروز گرد و غبار در اين منطقه گفت :کانونهاي ريزگرد
ن داخلي که
از حدود  13س��ال پيش استان خوزس��تان را فراگرفتهاند ،از اين کانونها  7کانو 
شامل  345هزار هکتار است.وي با بيان اينکه در حال حاضر آمار ابتال به بيماريهاي تنفسي
و سرطان در منطقه زياد شده است ،خاطرنشان کرد :نخبگان ،معلمان و افرادي که ميتوانستند
باعث رشد و شکوفايي استان شوند به دليل ريزگردها مجبور به ترک استان شدها

عقب ماندگي در برنامههاي مرتبط با مناسب سازي سبب شده معلوالن در بسياري از موارد حتي در
ترددهاي خود در سطح شهرها با مشکل مواجه شوند .به گزارش ميزان ،دبير ستاد هماهنگي مناسب
سازي معابر بهزيستي گفت :شهرها بايد به صورتي باشند که معلوالن بدون کمک از ديگران راحت
بتوانند در فضاي اجتماعي ،زندگي و رفت و آمد کنند .طي س��الهاي گذش��ته موارد متعددي از
مشکالت ايجاد شده براي معلوالن گزارش شده است.در يکي از موارد ،يکي از مسافران زن نابيناي
مترو به دليل فراهم نبودن شرايط ،به داخل چاله ايستگاه سقوط ميکند .همچنين در ورامين نيز
فردي نابينا از پل عابرپيادهاي که به طور نصفه احداث شده بود سقوط کرد.

با وعده طالق زودهنگام و بيدردسر توسط برخي از وکال و مؤسسات حقوقي صورت ميگيرد

گ�روه اجتماع�ي :به تازگي برخي از وکال و مؤسس��ات
حقوق��ي در ازاي دريافت مبل��غ  700هزار تومان ،وعده
ط�لاق زودهنگام و بيدردس��ر را ب��ه زوجهاي گرفتار
ميدهند.
همانگونه که در اسالم ،ازدواج امرى مقدس و پسنديده
است و بر ثبات آن تأکيد فراوان شده ،طالق امرى ناپسند
است که از آن به عنوان مبغوضترين حاللها و امرى
که خش��م خدا را به دنبال دارد ،ياد ميشود.با اين حال
در سالهاي اخير واقعه طالق به يک نوع اپيدميتبديل
ش��ده که نه تنها در غرب بلکه در جوامع اسالميهم به
محض بروز کوچکترين اختالفي ميان زن و شوهر ،به
عنوان اولين و بهترين راهکار انتخاب ميشود ،تا جايي
که بر اس��اس اعالم رئيس سازمان ثبت اسناد کشور در
شش ماهه سال  ،96تعداد  87هزار و  ٣٨٠واقعه طالق
به ثبت رس��يده که در مقايس��ه با مدت مشابه سال 95
رش��د  ٦درصدي داشته است.شايد مهمترين عاملى که
باعث افزايش ميزان طالق شده ،پذيرش اجتماعى روز
افزون وقوع طالق باشد و اين پذيرش ،در نتيجه کاهش
نگرشهاى منفى نسبت به طالق در کشورهاي مختلف
بوده است .حاال در اين ميان افرادي هم پيدا ميشوند که
با تبليغات متنوع و جنجالي خود به اين پديده اجتماعي
ناپس��ند دامن ميزنند و در ازاي دريافت مبلغ  700هزار
تومان ،وعده طالق زودهنگام و بيدردسر را به زوجهاي
گرفتار ميدهند.مؤسسات حقوقي که در تبليغات خود در
کانالهاي تلگراميش��رايط طالق بدون حضور طرفين
در دادگاه را اعالم ميکنند و حتي راهکارهايي را نشان
ميدهند که نه به معناي مشاوره براي بازگشت به زندگي
بلکه راهي براي تس��ريع در طالق است.با يکي از اين
مؤسسات حقوقي تماس ميگيرم و عنوان ميکنم که
خواهان جدايي از همس��رم هستم ،آقايي که پشت خط
صحبت ميکند به محض شنيدن درخواستم ميگويد:
بايد با شناس��نامه و کارت ملي خودتان و همسرتان به
همراه س��ند ازدواج به دفتر بيايي��د.در مورد مدت زمان
رس��يدن به نتيجه سوال ميکنم که ميگويد :هزينه را
باي��د حضوراً بگويم اما زمان نهايي بين يک تا دو هفته
بيشتر نيس��ت ،البته بستگي به اين دارد که طالق شما
توافقي باش��د يا نه ،اگر همسرتان با طالق موافق باشد
باي��د اين موافقت را مکتوب اع�لام کند اما در صورتي
که موافق طالق نيست بايد به دفتر بياييد تا مفصل تر
معاون حمل و نقل و ترافيک ش��هرداري
ته��ران از تصويب اليح��ه افزايش 12.5
درصدي نرخ کرايه خطوط تاکس��يراني،
اتوبوس��راني و مين��ي بوس ران��ي براي
س��ال جاري خبر داد .به گزارش ايس��نا،
محس��ن پورس��يدآقايي در جلسه شوراي
اسالميش��هر تهران در جمع خبرنگاران
و در تشريح اليحه افزايش نرخ اتوبوس،
تاکسي و ميني بوس ،گفت :امروزه اليحه
نرخ گذاري کرايههاي اتوبوس ،ميني بوس
و تاکس��ي در دستور اعضاي شوراي شهر
ته��ران بود .ب��ر همين اس��اس و پس از
اعالم نظرات موافق و مخالف و همچنين
پيشنهادات اعضاي ش��وراي شهر تهران
و ارائه گزارش کميس��يونهاي مربوطه،
کرايههاي خطوط تاکسيراني ،اتوبوسراني
و ميني بوسراني با افزايش  12.5درصدي

طالقهاي  ۷۰۰هزار توماني!

مورد خيلي سريع و به طور جدي اقدام کنند.وي در پاسخ
صحبتکنيم.
مقامات نظارتي بايد نسبت به موضوع سريع و جدي به اين سوال که به طور کلي پروسه طالق چقدر زمان
ميبرد،خاطرنشان کرد :اگر توافق به طالق نباشد چه بسا
اقدام کنند
بهمن کش��اورز ،رئيس اتحاديه سراس��ري کانونهاي اين امر س��الها طول بکشد ،در مواردي هم که طالق
وکالي دادگستري ايران (اسکودا) در گفتوگو با فارس توافقي باشد گمان نميکنم کمتر از يک تا دو ماه طول
و در واکنش به انتش��ار چنين آگهيهايي گفت :هرچند بکش��د ،چرا که فرآيند مش��اوره و داوري بايد طي شود.
بنده طي س��الهاي اخير عم� ً
لا پروندههاي خانوادگي عيس��ي اميني ،رئيس کانون وکالي دادگستري مرکز
نداشتم اما از طريق همکاراني که پروندههاي خانوادگي هم در واکنش به فعاليت اين دس��ته از وکال گفت :اين
را قبول ميکنند در جريان نحوه عمل دادگاههاي خانواده فعاليتها به هيچ وجه تاييد نميشود و اين اقدام تخلف
هستم.وي افزود :مسأله رجوع به مشاور و داوري و بعداً انتظامياست.وي تأکيد کرد :البته فکر ميکنم اين افراد
صدور گواهي عدم امکان س��ازش حتي در مواردي که وکيل نيستند و برخي مؤسساتي هستند که اقدام به چنين
طرفين توافق به طالق داش��ته باشند ،موضوعي جدي تبليغاتيميکنند.
رشد  ۲درصدي طالق در کشور
اس��ت و دادگاهه��ا ب��ه آن اهميت ميدهن��د ،بنابراين
آگهيهاي��ي از اين قبيل صرف نظ��ر از اينکه از جهت در اين راستا مديرکل آمار و جمعيت ثبت احوال کشور
ي با اشاره به اينکه  85درصد طالقها در افراد کمتر از
اخالقي قابل ايراد است و صرف نظر از اينکه اگر آگه 
دهندگان عضو کانونهاي وکالي دادگستري باشند ،از  40سال رخ داده است گفت :بر اساس آمارها طالق،
نظ��ر انتظامينيز قابل تعقيب خواهد بود.رئيس اتحاديه رش��د  ۲درصدي داشته است.محمد باقر عباسي در
سراسري کانونهاي وکالي دادگستري ايران (اسکودا) حاشيه صدمين جلسه شوراي اجتماعي کشور گفت:
تصريح کرد :اين آگهيها از جهت عملي عجيب به نظر واقعيت اين است که رشد طالق از لحاظ ثبتي نسبت
ميرس��د و بايد در اينجا دو فرض را متصور ش��د ،يکي به سال گذشته رشد چنداني نداشته است ،يعني 181
اينکه قضيه جنبه کالهبرداري داشته باشد و دوم اينکه هزار طالق در سال  96ثبت کردهايم که اين آمار در
خداي ناکرده کساني که آگهي دادهاند امکانات ويژهاي سال  181 ،95هزار و  500واقعه بوده است.وي ادامه
داشته باشند که تسريع در کار را باعث شود.کشاورز تأکيد داد :س��ال به سال از لحاظ کميو عددي با کاهش
کرد :حالت اول بد و قابل انتقاد و فرض دوم فاجعه است ازدواج روبرو هستيم به همين دليل از لحاظ علميو
و به نظر ميرس��د مقامات نظارتي بايد نسبت به هر دو فني نيز منطقي نيس��ت که ازدواجهايي که در يک

بدهي  ۳هزار ميلياردي تامين
اجتماعي به مراکز درماني درسال ۹۶

س��ال رخ ميدهد و طالقهايي که در آن سال رخ
ميدهد را تقسيم کنيم.مدير کل آمار و جمعيت ثبت
احوال کشور گفت :درباره آمار ازدواج و طالق ،سوء
تفاهمهايي رخ داده است چراکه رشد طالق نسبت
به س��ال  95تغيير نداش��ته است.عباسي گفت :آمار
ثبت شده همه طالقها مربوط به سال  95نميشود
و بر اساس آمارها رشد طالق بيش از  2درصد نبوده
است و جمعيت در معرض ازدواج کاهش يافته يعني
کساني که ميتوانس��تند ازدواج کنند سن ازدواج را
پشت سر گذاش��تهاند و جمعيت آنها کم شده است
و از ي��ک ميلي��ون و  300هزار نفر در س��ال  90به
يک ميليون و  50هزار در س��ال  95رس��يده است.
مدير کل آمار و جمعيت ثبت احوال خاطرنشان کرد:
منطقي نيست ازدواجها و طالقهايي که رخ ميدهد
تقس��يم ش��ود و بگوييم در مقابل هر  5ازدواج يک
طالق اتفاق ميافتد .از سال  91تا  96فقط  7درصد
ازدواجها به طالق رسيده اس��ت اما اگر ازدواجها و
طالقهاي سال  91را بر هم تقسيم کنيم ،اين عدد
به  18درصد ميرسد.عباس��ي با اشاره به اينکه قرار
شده جزئيات بيشتري از وضعيت ازدواج و طالق در
اختيار رسانهها قرار گيرد گفت 85 :درصد طالقها
مربوط به افراد زير  40سال است.
سندروم سيندرال در دختران سن ازدواج


همچنين يک اس��تاد دانش��گاه و متخصص علوم
رفتاري گفت :پژوهشهاي انجام شده نشان ميدهد
بيش از  ۶۰درصد از دختران در س��ن ازدواج دچار
سندرم سيندرال هستند.دکتر مجيد ابهري در گفتگو
با مهر افزود :با توجه به رضايت بخش نبودن آمار
ازدواج ،م��واردي که دخت��ران جوان بين  ۱۸تا ۳۰
سال ،دليل اصلي عدم تمايلشان به ازدواج ميدانند
مربوط به س��ندرم سيندرال يا منتظر شاهزاده سوار
بر اسب سفيد اس��ت .اين آسيب شناس اجتماعي
گفت :براي مقابله با اين س��ندروم بايد آموزشهاي
اوليه به خانوادهها و دختران جوان براي عدم توجه
ب��ه ظواهر م��ادي و بي توجهي به عش��ق آهني (
نوع و مدل خودرو) داده ش��ود و همچنين پشتکار،
پاکدامني ،س�لامت و تربي��ت خانوادگي را مالک
انتخ��اب خود قرار دهند تا بتوانند با اين س��ندورم
مقابله کرد.

کارت يکساله مترو به خبرنگاران فاقد طرح ترافيک اعطا میشود

به تصويب رسيد.

افزايش  12/5درصدي کراي ه تاکسي و اتوبوس

اعط�اي کارت يکس�اله مت�رو ب�ه
خبرنگاران فاقد طرح ترافيک

وي در بخ��ش ديگ��ري از صحبتهاي
خود با اش��اره به توزيع آرم طرح ترافيک
به خبرنگاران گفت :از روز شنبه نامههايي
براي مديران مسئول رسانهها ارسال شده
و در نامهها اساميخبرنگاراني که ميتوانند
آرم دريافت کنند اعالم شده تا رسانهها بر
اس��اس اولويت بندي خود به خبرنگاران
مجوز طرح ترافيک داده ش��ود .وی افزود:
کارت یکساله مترو به خبرنگاران فاقد طرح
ترافیک اعطا میشود.
رئيس کميس��يون عمران و حمل و نقل
شوراي شهر تهران نيزدر پاسخ به پرسشي

آگهی حصر وراثت آقای حسین شهرت ربیهاوی نام پدر خلف بشناسنامه 1890022119
صادره از ش��ادگان درخواستی بخواس��ته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده
که پسرس مرحوم حیدر ش��هرت ربیهاوی بشناسنامه  1891088084صادره از شادگان در
تاریخ  1396/12/26در ش��ادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با
مش��خصات فوق -2 .یاسمین ربیهاوی بشناسنامه  1980133913متولد  1370/4/10صادره
ش��ادگان(.مادر متوفی) وال غیر .اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی
یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد این
تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی حصر وراثت آقای احمد ش��هرت ربیحات نام پدر اجباری بشناسنامه  4326صادره
از شادگان درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که دخترش
مرحوم وداد ش��هرت موس��ویان اص��ل بشناس��نامه  11726صادره از ش��ادگان در تاریخ
 1397/1/10در شادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مشخصات
فوق -2 .سید ناصر موسویان اصل بشناسنامه  417متولد  1338/2/1وکد ملی 1828494259
صادره خرمشهر(.پدر متوفی)  -3بنوره منیعات به شناسنامه  23451متولد  1342/5/10وکد
ملی  1827884479صادره خرمش��هر (مادر متوفی) وال غیر .اینکه با انجام تشریفات قانونی
مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه
بجز سری و رسمی که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواس��ت و ضمائم به آقای  /خانم عبدالهادی بیرونی فرزند
ناصر خواهان آقای محمد باقر نمازی با و کالت ابوالقاس��م خاجی دادخواس��تی به طرفیت
خوانده آقای عبدالهادی بیرونی به خواس��ته مطالبه وجه چک مطرح که به این ش��عبه ارجاع
و به شماره پرونده کالس��ه  9609987076300029شعبه  3شورای حل اختالف شهرستان
بهبهان ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/03/19و ساعت  10:00تعیین که طبق موضوع ماده
 73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب

مبني بر نحوه توزيع آرم طرح ترافيک نيز
گفت :در آيين نام��ه نميتوانيم تعداد آرم
را مش��خص کنيم و آييننامهاي که براي
آرم طرح ترافيک خبرنگاران ارسال کرده
بودند به شکلي بود که کسي نتواند طرح
بگيرد که اعضاي شورا آن را اصالح کردند
و ش��هرداري مس��ئول آزار و اذيت مردم
نيس��ت و وظيفه خدمترساني به مردم را
دارد.وي افزود :اينکه چش��ممان را ببنديم
س��ختگيرانه و غيراصوالنه برخورد کنيم
آسيبميبينيم.

انتق�اد محسنهاش�ميبه واگ�ذار
نش�دن دوس�وم اختي�ارات قانون�ي
شوراهاي شهر

اي��ن گ��زارش ميافزايد  ،در جلس��ه روز

گذشته شوراي شهر موضوعات مختلفي
مورد بررسي قرار گفت ومحسنهاشميبا
بيان اينکه دو سوم اختيارات قانوني شوراها
هنوز واگذار نشده است ،گفت :از مجلس
و دولت جمهوري اسالميانتظار داريم که
بيش از گذش��ته جايگاه شوراها را تقويت
کنند.

انتخ�اب ش�هردار ته�ران خ�ارج از
شورا رقم نخواهد خورد

س��االري رئيس کميس��يون شهرسازي
شوراي شهر تهران هم گفت :متاسفانه در
روزهاي اخير ش��اهد هستيم که درفضاي
عموم��ي ،رس��انهاي و فض��اي مجازي
ش��ائبههايي مبني ب��ر انتخاب ش��هردار
در خ��ارج از ش��ورا رقم ميخ��ورد عنوان

یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ
انتش��ار آگهی به ش��ورای حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شعبه سه شورای حل
اختالف شهرستان بهبهان حاضر گردد.
قاضی شعبه  3شورای حل اختالف شهرستان بهبهان -محمد حمزوی عمله
آگهی مزایده اول محکوم لهم  :خانم کفایت شهبازی محکوم علیهم  :آقای یوسف طیبی و آقای
محمد رضا شاکر نسب به موجب پرونده  960107اجرایی شورا حکم برپرداخت مبلغ دویست
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته بانضمام خسارت تاخیر تادیه بابت اصل خواسته و هزینه
های دادرسی در حق محکوم لها و پرداخت هزینه اجرایی در حق دولت می باشد نظر به اینکه
ملک مسکونی بشماره  438/1واقع در بخش یک بهبهان بمساحت  20/89متر مربع بنام آقای
یوسف طیبی به آدرس کوچه روبروی مسجد جامع اولین فرعی سمت راست کوچه حسینیان
پالک  23توقیف و توس��ط کارشناس بازدید و به مبلغ  200544000ریال ارزش گذاری شده
اس��ت لذا با توجه به تقاضای محکوم لهم و با عنایت به مراتب فوق وفق مفاد قانون اجرای
احکام مدنی و بر اساس مواد  118و  119همان قانون مراتب یک نوبت در روزنامه های محلی
آگهی تا چنانچه ش��خصی مایل به خرید باش��د مورخ  1397/03/12س��اعت  9صبح الی 11
ظهر در مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان که با حضور نماینده محترم
دادس��تان به مرحله اجراء گذشته می شود شرکت نماید مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به
کس��ی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده می باشد برنده مزایده باید ده درصد
بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری بهبهان تودیع نماید و مابقی را
ظرف مدت یکماه پرداخت نماید و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بها را نپردازد
س��پرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود و مزایده تجدید خواهد شد
کلی��ه هزینه های متعلقه از نقل و انتقال  ،مالیات و مس��تغالت و هزینه درج در آگهی و هزینه
های دیگر به عهده برنده مزایده خواهد بود و کسانیکه مایل به شرکت در مزایده میباشند می
تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده به شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان مراجعه و
اطالعات مربوطه را کسب نمایند.
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بهبهان -مهدی نوریان
آگهی ابالغ اخطاریه محاس��به مهریه به نرخ روز  -1آقای محس��ن ش��هبازی پر به ش��ماره

اخبار

ميش��ودکه بايد اعالم ش��ود که شهردار
تهران طي فرآيندي انتخاب خواهد ش��د.
وي از رئيس شوراي شهر تهران خواست
تا نسبت به اين کنشگريها پاسخ دهد و
فضايي ايجاد ش��ود تا شورا بتواند در يک
فضايي آرام و کارشناسي اقدام به انتخاب
شهردار تهران کند.
مردم ش�هرداري ميخواهند که از
فقر ،فساد و تبعيض به دور باشد

در عين حال ،مجيد فراهاني عضو ش��وراي
ش��هر تهران با اش��اره به اينکه شهروندان
تهراني خواس��تار تغيير و بهب��ود زندگي و
توجه به منزلتشان در شهر بودند .آنها شهر
و ش��هرداري ميخواهند که از فقر ،فساد و
تبعيض به دور باشد ،گفت :شهرونداني که
خواهانعدالتوبرابريهستندوفسادستيزي
و قانون گرايي را طلب ميکنند.

مديرکل درمان غيرمس��تقيم س��ازمان
تامين اجتماعي از بدهي  ۳هزار ميليارد
توماني اين سازمان به مراکز دانشگاهي
و غير دانشگاهي درماني در سال  ۹۶خبر
داد .به گزارش ميزان ،محمد خلخالي با
اش��اره به بدهيه��اي س��ازمان تامين
اجتماعي به مراکز درماني ،گفت :درحال
حاضر ب��ا توجه به مش��کالت موجود،
پرداختهاي سازمان تامين اجتماعي به
مراکز دانش��گاهي تا پايان شهريور ماه
سال گذش��ته صورت گرفته است ،البته
از زمان ارس��ال مدارک و اسناد تا زمان
شروع پرداختها معموال  ۲تا  ۳ماه زمان
الزم است .وي با بيان اينکه در پرداخت
بدهيها به مراکز غيردانشگاهي حداکثر
زمان تاخير مختص مراکز پاراکلنيک و
تصويربرداري اس��ت ،افزود :با تاکيدات
رييس سازمان تامين اجتماعي پرداخت
بدهيها براي مراک��ز تصوير برداري تا
پايان س��ال  ۹۵انجام شده و براي سال
 ۹۶از ط��ي روزهاي آين��ده پرداختيها
آغاز خواهد ش��د؛ خوش��بختانه سازمان
تامي��ن اجتماعي اقدامات قابل قبولي را
در اجراي طرح تحول س�لامت داشته
است.
هشدار در مورد سرطانزا بودن
قليانهاي معطر

عضو جامعه پزشکان متخصص داخلي
ايران ضمن هش��دار در مورد سرطانزا
ب��ودن قليانهاي ميوهاي و معطر گفت:
خانوادهها و مسئولين بايد نسبت به اين
مسئله حساس بوده و پيشگيريهاي الزم
را انجام دهند.به گزارش فارس ،داريوش
آقاخان��ي در مورد قليانه��اي ميوهاي و
معطر گفت :امروزه متأس��فانه جوانان و
نوجوانه��ا و حتي دختران قليانهايي با
تنباکوهايي با طعمهاي مختلف همچون
معط��ر و ميوهاي اس��تفاده کرده که اين
مسئله بهش��دت آنها را در معرض ابتال
به سرطان قرار ميدهد و خانوادهها بايد
نس��بت به اين موضوع حس��اس بوده و
پيش��گيريهاي الزم را انجام دهند.وي
اف��زود :با افزايش س��ن و تغيير جميعت
نوع بيماريها تغيير يافته و از نوع واگير
به غيرواگير تبديل ش��ده است و امروزه
سرطانها يک فاکتور خطر جدي در بين
ميانساالن و افرا مسن به شمار ميرود
که ش��ناخت دقيق و تشخيص بهموقع
در مقابل��ه با اي��ن بيماري بس��يار حائز
اهميت است.

شناش��نامه  -2 ، 3612خانم فرشته شهبازی پر به شماره شناسنامه  -3 ، 206خانم فرخنده
شهبازی پر به شماره ملی  -4 ،1850110964اعظم شهبازی پر به شماره شناسنامه -5 ، 621
الهام شهبازی پر به شماره ملی  1850207089همگی فرزندان مرحوم محمد شفیع شهبازی پر
 -6 ،خانم مریم نژاد حسین باغبانی به شماره شناسنامه  1877فرزند رضا همگی احد از ورثه
مرحوم محمد شفیع شهبازی پر همگی به آدرس :بهبهان جاده دانشگاه روبروی پست مشایخی
پالک  10فعال مجهول المکان پیرو آگهی ابالغ اجرائیه شماره  97/01/23-2411روزنامه عصر
ایرانیان موضوع پرونده اجرائی کالس��ه  9600407له خانم زهرا نژاد حسین اصل علیه شما
بعنوان وراث مرحوم محمد ش��فیع شهبازی پر بدین وسیله اخطار می گردد طبق درخواست
بس��تانکار میزان وجه نقد مهریه مندرج در س��ند نکاحیه شماره  16964تنظیمی در دفترخانه
ازدواج شماره  30شهر بهبهان به مبلغ  3/864/295/000ریال محاسبه گردید که مراتب بدین
وسیله به شما ابالغ می گردد
رئیس ثبت بهبهان  8/68م  /الف
شماره  13/5م الف آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رأی شماره 139660317002002395
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ش��ادگان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای
صالح زنبوری فرزند نعیم بش��ماره شناس��نامه  2253صادره از شادگان در ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت  112/73مترمربع قسمتی از پالک  274ناحیه  18شادگان بخش پنج
خرمشهر آدرس محل وقوع ملک  :شادگان – کوی عبودی – روبروی حسینیه مسلم ابن عقیل
خریداری از مالک رسمی آقای سعدون البوغبیش (ناصری) محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/01/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم1397/02/10 :
آل خمیس رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شادگان

