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وزير آموزش و پرورش آموزش و پرورش با بيان اينکه براي مدارس استعدادهاي درخشان نگرانيهايي پس از حذف آزمونهاي استعدادهاي درخشان ايجاد شد گفت :براي مهر  ۹۷صرفا يک
سنجش هوش و استعداد را از بين داوطلباني که شرايط اعالميدارند ،گرفته ميشود بنابراين افرادي که از حد قابل قبولي از استعداد برخوردارند براي پايه هفتم مدارس سمپاد دعوت ميشوند اين در
حاليست که نيازي به کتاب تستي و آزمون نيست.به گزارش ايسنا ،سيد محمد بطحايي با بيان اينکه براي مدارس استعدادهاي درخشان نگرانيهايي وجود داشت از جمله اينکه مبادا آنها که هوش
برتر دارند در خالل اين تصميم دچار آفت شده و به فراموشي سپرده شوند گفت :براي مهر  ۹۷صرفا يک سنجش هوش و استعداد را از بين داوطلباني که شرايط اعالميرا دارند گرفته ميشود،
بنابراين نيازي به کتاب تستي و آزمون نيست.وي ادامه داد :بر اين اساس افرادي که از حد قابل قبولي از استعداد برخوردارند براي پايه هفتم مدارس سمپاد دعوت ميشوند.

تهران همچنان در خواب مديريتي بهسر ميبرد

عضو سابق شوراي شهر گفت :شهر در رکود و توقف عملياتي بهسر ميبرد ،آش دستپخت شوراي
شــهر و شهرداري بهقدري شور شــده که صداي برخي از بزرگان اصالحطلب را درآورده است.
ســروري عضو پيشين شوراي اسالميشــهر تهران در گفتوگو با تسنيم اظهار داشت  :شهر در
رکود و توقف عملياتي بهسر ميبرد ،آش دستپخت شوراي شهر و شهرداري بهقدري شور شده که
صداي برخي از بزرگان اصالحطلب را درآورده که به اين موضوع اذعان دارند که ادامه اين وضعيت
مخاطرات جدي براي اصالحطلبان و مردم شــهر بهدنبال خواهد داشت .بيترديد نتيجه چنين
راهبردي تداوم رکود و توقف شهر تهران است و تداوم روي زمين ماندن پروژههاست.

اخبار
شناسايي ۱۰مورد ابتال به
تب کريمه کنگو در کشور

رييــس مرکز مديريــت بيماريهاي واگير
وزارت بهداشت ضمن تشريح آخرين وضعيت
شــيوع بيماري تبکريمهکنگو در کشــور،
گفت :امسال تا کنون  ۱۰مورد ابتال شناسايي
کردهايم که يک مورد هم منجر به فوت شده
است.دکتر محمدمهدي گويا در گفتوگو با
ايسنا ،درباره آخرين وضعيت شيوع بيماري
تبکريمهکنگــو در کشــور ،گفت :بيماري
تبکريمه کنگو بيماري است که معموال از
فصل بهار آغاز ميشود و با آغاز زمان زايمان
دامها ،موارد شــيوع آن شدت پيدا ميکند.
رييــس مرکز مديريــت بيماريهاي واگير
وزارت بهداشت با بيان اينکه ساالنه بين ۱۰۰
تا  ۱۵۰مورد از ابتال به بيماري تبکريمهکنگو
در کشورمان شناسايي ميکنيم ،گفت :امسال
تا کنون  ۱۰مورد ابتال شناسايي کردهايم که
يک مورد هم منجر به فوت فرد شده است.
بايد توجه کــرد که بيماري تبکريمهکنگو
درمان دارويي دارد ،اما اثرگذاري اين درمان
دارويي به مرحله تشخيص بيماري بستگي
دارد و درمان دارويي هم درمان قطعي و ۱۰۰
درصد نيست.
صدور ويزاي الکترونيکي
حج تمتع از اواخر خرداد ماه

رئيس دبيرخانه شوراي عالي سالمندان از آغاز موج اول پيمايش سالمندي در کشور خبر داد
و گفت :بر اساس اين پيمايش ،وضعيت استانها به تفکيک ،شرايط اقتصادي ،اجتماعي و
سالمت سالمندان رصد و استخراج ميشود.محسن سلماننژاد در گفتوگو با فارس ،از آغاز
پيمايش سالمندي در کشور خبر داد و گفت :مطالعات اوليه اين همايش به صورت پايلوت
تا دو ماه آينده به اتمام ميرسد.وي ادامه داد :حدود يکسال است که با مشاوران خارجي از
طريق صندوق جمعيت سازمان ملل و سازمان آمار  ،جلساتي را برگزار کرد ه و اين پيمايش
را به صورت آزمايشي آغاز کردهايم.

در جلسه شورای شهر مطرح شد

ضعف شورا در ماجرای کرایههای بیسروسامان
انتقاد خداکرمی از بازار سیاه خرید و فروش طرح ترافیک

گروهاجتماعي :جلسهروزگذشتهشورايشهر
تهران در حالي برگزار شد كه خداکرميمدعي
بود بازار ســياه خريد و فروش طرح ترافيک
به راه افتاده اســت و آن را به خريد و فروش
کوپن سيگار در زمان جنگ تشبيه کرد .اين
در حالي است كه رئيس شوراي شهر تهران
معتقد است که عدم افزايش نرخ کرايه حمل
و نقل عموميتاکنون ضعف شوراي پنجم
است.
بر اســاس اين گزارش  ،جلسه علني روز
سه شنبه شــوراي شهر تهران برگزار شد و
يکي از موضوعات مهم اين جلسه موضوع
فروش آرم طرح ترافيک بود .درحاليکه ادعا
ميشد يکي از مولفههاي اصلي اجراي طرح
ترافيک مبارزه با رانت و سواستفادههاست،
ولي گزارشهايي از به راه افتادن بازار فروش
ترافيک وجود دارد.

رئيس ســازمان حج و زيارت با اشــاره به
صدور ويزاي حــج تمتع از اواخر خرداد ماه
گفت ويزاي حج امســال نيز الکترونيکي
صادر ميشــود که مقدمات آن فراهم شده
است.به گزارش روابط عموميسازمان حج
و زيــارت ،حميد محمدي دربــاره احتمال
افزايش سهميه حجاج اظهار کرد :با توجه
به قولهاي ضمني عربستان ،تالش زيادي
کرديم که ســهميه بيشتري را از عربستان
دريافت کنيم ،اما محدوديت اسکان در شهر
مدينه ،باعث شده عربستان امسال به هيچ
کشوري اين ســهميه اضافي را ندهد.وي
همچنين درباره تمهيــدات صورت گرفته
براي صــدور ويزاي حج ،گفت :ويزاي حج
امســال نيز الکترونيکي صادر ميشود که
مقدمــات آن فراهم شــده و درحال ثبت
اطالعات زائران هســتيم تــا پس از تاييد،
ويزاها چاپ شود؛ صدور ويزاي حج از اواخر
خرداد آغاز ميشود.

ناهيد خداکرميدر تذکرات پيش از دســتور
شــصت و پنجمين جلســه علني شوراي
اسالميشــهر تهران اظهار داشت :در زمان
جنگ کوپن ســيگار ميدادنــد و افرادي
نيز که ســيگاري نبودند هــم اين کوپن را
دريافــت ميکردند و در بــازار آزاد با قيمت
باالتر ميفروختنــد .در حال حاضر نيز اين
رفتار به شيوههاي مختلف توسط بعضي از
افراد جامعه ديده ميشــود.وي ادامه داد :در
سالهاي گذشــته طرح ترافيک تبديل به
يک رانت شده بود و کارتهاي شناور در بازار
آزاد خريد و فروش ميشد.عضو شوراي شهر
تهران افــزود :در حال حاضر طرح ترافيک
جديد اجرايي شده است تا جلوي رانت گرفته
شود و شاهد بياخالقي در اين حوزه نباشيم
ولي متأسفانه اخيراً شنيده شده که کارتهاي
شناور طرح ترافيک در حال خريد و فروش
هستند و از شهردار ميخواهيم اين موضوع را
هر چه سريعتر مورد بررسي قرار دهد تا ديگر
شاهد چنين اقداماتي در سطح شهر نباشيم.

جمع خبرنگاران درباره افزايش کرايه اتوبوس
و تاکسي اظهار داشت :نرخ کرايه اتوبوس و
تاکسي که در شوراي شهر تهران تصويب شد
مورد اعتراض فرمانداري تهران قرار گرفت و
نهايت ًا در جلسه امروز نرخ کرايه اتوبوس 12
درصد افزايش يافت.وي بيان داشت :درباره
نرخ کرايه تاکسي پيشــنهاداتي فرمانداري
تهران داشت که ما نظر فرمانداري را قبول
کرديم تا مصوبه افزايش نرخ کرايه به هيأت
حل اختالف ارسال نشود .معاون حملونقل
و ترافيک شهرداري تهران گفت :نهايت ًا مقرر
شد نرخ کرايه تاکسي نيز بر اساس نرخ تورم
 12درصد افزايش يابد و فرمانداري اعتراضاتي
به ماده  3و  5مصوبه شورا داشت که در ايام
پيک ترافيک ،شــب و باراني  20درصد به
کرايهها اضافه نشود که اين موارد در مصوبه
حذف خواهد شد.پورسيدآقايي بيان داشت:
اميدواريم تا دو هفته آينده قيمتهاي مصوب
چاپ و اعمال شود.وي در پاسخ به پرسشي
مبني بر برکناري از معاونت شهرداري تهران،
گفت :اين را بايد از خبرگزاريها و سايتها
بپرسيد که خبر مجهول ميزنند.

آزمون استخداميدستگاههاي اجرايي
 ۱۵تيرماه برگزار ميشود

افزايــش  12درصدي کرايه اتوبوس و
تاکسي

خريد و فروش طرح شناور كالهبرداري
است

بازار ســياه خريد و فــروش آرم طرح
ترافيک

مشاور عالي سازمان سنجش اعالم کرد که
پنجمين آزمون دستگاههاي اجرايي در سال
 ۱۳۹۷در روز  ۱۵تيرماه  ۹۷برگزار ميشود.
حسينتوکليدرگفتوگوباپاناگفت:پنجمين
امتحان مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي
کشــور در اجراي مــاده  ۴۴قانون مديريت
خدمات کشوري و ماده  ۸دستورالعمل نحوه
برگزاري امتحان عموميو تخصصي براي
استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي منضم
به بخشنامه شماره  ۲۰۰-۹۳-۹۷۵۷تاريخ ۱۳
مهر  ۹۳برگزار ميشود.توکلي با اشاره به اتمام
مهلت ثبتنام در روز گذشته گفت :متقاضيان
ثبتنام در روزهاي  ۲۳تا  ۳۱ارديبهشت ماه
 ۹۷با مراجعه به سايت سازمان سنجش در
اين آزمون ثبتنام کردند که بر اســاس آمار
اوليه  ۴۲۶هزار و  ۶۴۰داوطلب در اين آزمون
ثبتنام کردهاند.وي دربــاره ميزان ظرفيت
جذب در پنجمين امتحان استخداميمشترک
فراگير دستگاههاي اجرايي گفت :مجموع ًا ۱۸
هزار و  ۲۰۷نفر در  ۹دســتگاه اجرايي جذب
ميشوند.

آغاز موج اول پيمايش سالمندي در کشور

در جلسه روز گذشته شوراي شهر اعتراض
فرمانداري تهران مبني بر افزايش نرخ کرايه
تاکسي و اتوبوس مورد بررسي قرار گرفت که
نهايتا اعضاي شوراي شهر تهران با افزايش
حداکثــر  12درصدي نــرخ کرايه اتوبوس
موافقت کردند .پورســيدآقايي مجري طرح
جديد ترافيک که انتقادات زيادي به وي وارد
اســت روز سه شنبه در شورا حاضر شد و در

معاون حملونقل و ترافيک شهرداري تهران
در پاسخ به پرسشي مبني بر خريد و فروش
طرح شناور گفت :اين موضوع کالهبرداري
اســت و امروز چيزي به عنوان کارت شناور
وجود نــدارد بلکه مجوزهاي ســياري به
يکسري از دســتگاهها داده شده است که
روزي يک بار ميتوانند از آن استفاده کنند و
وجه الزم را نيز بايد پرداخت کنند.وي افزود:

مورد ديگري که با آن مواجه شديم سهميه
آژانسها بود .بر اساس مصوبه شوراي شهر
تهران هزينه آژانسها در طرح ترافيک جديد
نصف ميشود و متأســفانه تعداد معدودي
از دارنــدگان آژانسها از ســهميه آژانس
سوءاســتفاده ميکنند و با پليس هماهنگ
شدهايم که با اين موارد برخورد شود.
به خبرنگاران باقــي مانده کارت بليت
 350هزار توماني ميدهیم

پورســيدآقايي دربــاره نحــوه توزيع طرح
ترافيــک خبرنگاران نيز گفــت :به  2هزار
نفر از خبرنگاران طرح ترافيــک دادهايم و
بر اســاس ســهميه و موارد مشخص شده
طرحها توزيع شــده اســت .در حال حاضر
بيــش از  27هزار پرونــده جانباز باالي 25
درصــد داريم که نهايت ًا توانســتهايم به 10
هزار نفر از آنها طرح ترافيک بدهيم .بنابراين
محدوديت براي تماميمشاغل بوده است.
وي افزود :ما براي طرح ترافيک خبرنگاران
پيشنهادهاي مختلفي داشتيم و قرار بود به
رسانهها سرويس کارپينو بدهيم که موافقت
نکردند و يا قرار بود وزارت ارشــاد سهميه
خبرنگارها را بدهد که هم وزارت ارشاد و هم
مديران رسانهها اين موضوع را قبول نکردند
و ما مجبور شديم خودمان ورود پيدا کنيم.
معاون حملونقل و ترافيک شهرداري تهران
افزود :در حال حاضر نيز هماهنگ شده است
به افرادي که تاييد شــدهاند و طرح ترافيک
نگرفتهاند کارت حملونقل عموميبه مبلغ
 350هــزار تومان براي يک ســال بدهيم.
وي افزود :خبرنگاراني که براي طرح ترافيک
ثبتنام نکردهاند سامانه براي آنها باز خواهد

خريــد و فــروش  300ميليونــي نام
ايستگاههايمترو

شــد و ميتوانند نســبت به دريافت کارت
حملونقل اقدام کنند.

اين گزارش ميافزايد محسنهاشــميدر
جلسه علني شوراي شهر با اشاره به موضوع
تغيير نام ايستگاهخ اتمسفر به البرز گفت :در
گذشته به دليل کمبود اعتبارات مترو ،برخي
کارخانهها ،نام ايستگاه را ميخريدند از جمله
ايستگاه اتمسفر که قبل از اينکه راه اندازي
شــود ،کارخانه درخواســت کرده بود اين
ايستگاه به نام آن نامگذاري شود.محمد جواد
حق شناس عضو ديگر شوراي شهر تهران
گفت :کارخانه اتمسفر اين زمين را به رايگان
در اختيار مترو قرار داده و تنها درخواستش اين
بوده که نام ايستگاه اتمسفر شود.وي ادامه
داد:در حال حاضر اين قرارداد وجود دارد و به
دليل وجود قرارداد با اين شرکت درخواست
ميشود با وجود آنکه هر تغيير ناميدر مترو
 300ميليون تومان هزينه دارد ،اين قرارداد
انجام شود.اعضاي شوراي شهر با تغيير نام
ايستگاه البرز به اتمسفر موافقت کردند.

بازگشت اليحه افزايش کرايه تاکسيها
به معاونت حمل ونقل

پيمانکاران طلب کار  :خودم را به آتش
ميکشم

در ادامه جلســه محمــد عليخاني رئيس
کميســيون حمل و نقل و شــوراي شهر
تهــران،ري و تجريش درباره افزايش کرايه
تاکسي اظهار داشــت :با توجه به مذاکرات
صورت گرفته با معاونت حمل و نقل و ترافيک
شهرداري تهران پيشنهادهاي جديدي وجود
دارد که درخواست شد مصوبه افزايش کرايه
تاکسي به معاونت مربوطه بازگردد و بررسي
بيشتري در اين خصوص صورت بگيرد .به
گزارش فارس ،با راي اعضاي شوراي شهر
تهران اليحه افزايش کرايه تاکســيها نيز
به معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري
تهرانبازگشت.
اينکه هنوز نرخ جديد کرايهها ابالغ نشده
ضعف شورا است

محسنهاشميدربررسياعتراضفرمانداري
تهران به افزايش کرايه تاکسي و اتوبوس در
صحن شورا اظهار داشت 2 :ماه از آغاز سال
لونقل
ميگذرد ولي هنــوز کرايههاي حم 
عموميافزايــش پيدا نکردنــد و نرخ جديد
را اعالم نکرديم و اين نقطه ضعف شــورا
محســوب ميشــود و بايد هر چه سريعتر
مردم از اين بالتکليفي خارج شوند.پيش از
اين اعضاي شوراي شهر مصوب کرده بودند
که کرايه تاکســي و اتوبوس ميانگين  12و
نيم درصد افزايــش يابد که هيأت تطبيق
فرمانداري تهران اين مصوبه را رد کرد.

امروز پیمانکاران طلب کار از شــهرداري
تهران مقابل شــورا تجمــع کردند و يکي
از آنهــا گفت اگر پولــم را ندهيد خودم را
به آتش ميکشم.پيمانکاران شعارهايي از
جمله «تسويه مطالبات حق مسلم ماست»،
«وعده وعيد نميخواهيم مــا پولمون رو
ميخواهيــم»« ،شــوراي بيتفاوت توجه
توجه» و «افشاني،هاشميحمايت حمايت»
را ســر ميدادند.يکــي از پيمانــکاران در
گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس گفت:
بنده از سال  94نتوانستم مطالبات خود را از
شهرداري دريافت کنم و در حال حاضر با
مشکالت متعددي مواجه شدهام.وي افزود:
چطــور براي بعضي از اقدامات شــخصي
و تجمالتي در شــهرداري و شوراي شهر
پول دارنــد ولي بــراي پرداخت مطالبات
پيمانکاران پولي ندارند .ما از شهردار جديد و
رئيس شورا درخواست داريم هر چه سريعتر
مطالبات پيمانکاران را پرداخت کنند.در ادامه
يکي ديگر از پيمانکاران گفت :بنده بيش از
يک ميليارد تومان از شهرداري تهران طلب
دارم و پول را بخش بخش به بنده پرداخت
ميکنند که در بعضي از موارد هم سازمان
امور مناطق شــهرداري تهران بخشي از
آن پول را برمــيدارد.وي افزود :ما به اين
نتيجه رسيدهايم که کار با شهرداري تهران
اص ً
ال به صرفه نيست .ما خواستار پرداخت
مطالبات خود هستيم.

برگزاري مهماني «دونات طال»؛ترويج اشرافيگري و تربيت جوانان پرتوقع

يک آسيب شناس اجتماعي با اشاره به اينکه هنوز
اخبار بستني طال فراموش نشده که چشممان به
دونات طال روشن شد ،گفت :نبايد اجازه داد نسل
آينده با روحيه و خوي مصرف زدگي و اشــرافي
گري بزرگ شــوند .دکتر مجيد ابهري در گفتگو
بــا مهر افزود :با توجه به تبليــغ مصرف زدگي و
روحيه اشــرافي مدتي است که شيريني دونات با
روکش ورقه طــا در بعضي از مراکز عرضه اين
گونه اقالم در شــمال شــهر و مراکز خريد گران

آگهی حصر وراثت آقای کاظم شــهرت خنافره نام پدر سفیح بشناسنامه 8675
صادره از شــادگان درخواســتی بخواســته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و
توضیح داده که پســرش مرحوم مجید شــهرت خنافره بشناسنامه  2789صادره
از شــادگان در تاریخ  1396/10/29در شــادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش
عبارتند از -1 :متقاضی با مشــخصات فوق -2 .ضحا بشناســنامه 1891033409
متولد  1392/12/12صادره شادگان(دختر متوفی) -3 .خدیجه شاوردیبشناسنامه
 1890037192متولد  1368/1/1صادره شــادگان (همسر متوفی) وال غیر .اینکه با
انجام تشــریفات قانونی مراتــب مزبور را در یک نوبت آگهــی مینماید تا هر کس
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 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 محمد شهرت چراغله نام پدر یداهلل بشناسنامه  26صادره
از بهبهان درخواســتی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده
که پدرم مرحوم یداله شــهرت چراغله بشناســنامه  422صادره بهبهان در تاریخ
 95/11/10در بهبهــان اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از  -1 :متقاضی
محمد چراغله به ش ش  1363-26بهبهان (پســر متوفی)  -2روح اهلل چراغله به ش
ش  1350-547بهبهان (پســر متوفی)  -3احمد چراغله به ش ش  1366-70بهبهان
(پسر متوفی)  -4مریم چراغله به ش ش  1354-610بهبهان ( دختر متوفی)  -5زینب
چراغلــه به ش ش  1355-252بهبهــان ( دختر متوفی)  -6عبداهلل چراغله به ش ش

قيمت ديده ميشــود.وي گفت :بعضــي از افراد
عالقه مند به زندگــي الکچري ،خريد و مصرف
دونات را نوعي رقابت و چشم و هم چشميقلمداد
کرده و هر عدد از اين شيريني را  ۱۰۰هزار تومان
خريــداري کرده و با افتخار در مورد آن در فضاي
مجازي و جمعهاي دوستانه داد سخن ميدهند.
اين متخصص علوم رفتــاري تاکيد کرد :جوانان
داراي روحيه رقابت جويي و حســاس هســتند و
قيمت اين گونه خوراکيها بــراي بعضي از آنها

خرج يک تا دو ماه است .همچنين بعضي از جوانان
ديگر در جشــن تولد يا مهمانيهاي دور هميدر
کافه ترياهاي شمال شهري با خريد و تقسيم آن
بين دوستان مهماني دونات طال ميگيرند.ابهري
اظهار داشت :معلوم نيست با اين وضعيت سرنوشت
بخش ديگري از جوانان که با حيرت و حسرت اين
گونه اخبار را دنبال ميکنند به کجا خواهد رسيد.
وي با اشاره به اينکه نميتوان درخواست کرد که
با اينگونه حرکتها مقابله شــود ،گفت :اما حداقل

 1348 -438بهبهان ( پسر متوفی)  -7لطف اهلل چراغله به ش ش  1346-512بهبهان
(پســر متوفی) -8علــی محمودی خواه به ش ش  1359-18بهبهان (پســر متوفی)
 -9فاطمــه زارع به ش ش  1322-74بهبهان ( زوجه متوفی) و الغیر اینک با انجام
تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یــک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه
تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ
ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
داراب محمد زاده  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگهی تحریر ترکه در پرونده کالســه  9709987076300102شــعبه  3شــورای
حل اختالف بهبهان خواهان  :آقای حبیب اقاجری فرزند عباس به نشــانی اســتان
خوزستان – شهرستان بهبهان –شهر سردشت – قلعه کعبی تقاضای تحریر ترکه
مرحوم عباس اقاجری به شــماره شناســنامه  32001271را نموده و قرار تحریر
ترکه صادر شــد و برای روز چهارشــنبه مورخه  1397/5/3ساعت  9/30نوبت
تحریر ترکه تعیین شده لذا به استناد ماده  210قانون امور حسبی بدینوسیله از کلیه
ی وراث یا نمایندگان قانونی آنها و بســتانکاران و مدیونین یا هر کســی که به هر
طریقی حقی بر ترکه ی متوفی دارد ابالغ می شود تا در تاریخ و ساعت مذکور در
شــعبه  3شــورای حل اختالف واقع در دادگستری سابق اتاق  3جهت شرکت در
عملیات تحریر ترکه حاضر شوند.
قاضی شعبه  3شورای حل اختالف شهرستان بهبهان – محمد حمزوی عمله

ميتوان از گســترش و توسعه آن جلوگيري کرد
و اجازه نداد نســل آينده با روحيه و خوي مصرف
زدگي و اشــرافي گري وارد جامعه و آينده شوند
و در صفحات اينســتاگراميخود خريد و مصرف
اينگونه اقالم را به رخ ديگران بکشــند.اين استاد
دانشگاه گفت :بعد از گوشي طالي چند ميليوني و
شمارههاي تلفن همراه چند صد ميليوني ادامه اين
مسير قشري از جوانان پر توقع مصرف زده با خوي
اشرافي گري را تحويل جامعه خواهد داد.

اخبار

نرخ رشد جمعيت 1/6درصد است

عضو کميسيون بهداشت مجلس نرخ رشد
جمعيت کشور را  ۱.۶درصد دانست و گفت:
براي حمايت از زوجين نابارور سرانه بيمهها
بايد افزايــش يابد.محمدنعيم اميني فرد در
گفت و گو با خانه ملــت ،با يادآوري وجود
 3ميليون زوج نابارور در کشــور با انتقاد از
اينکه بيمهها حمايت مناســبي از زوجين
نابارور ندارند ،گفت :به دليل عدم اختصاص
سرانه اندک به بيمهها و تکاليف زياد آنها از
توانمندي کافي برخوردار نيستند و نميتوانند
هزينه درمان پايدار را متقبل شوند.نماينده
مردم ايرانشهر در مجلس شوراي اسالمي،
افزود :هر چند هزينه درمــان ناباروري در
مقيــاس جهاني پايين اســت اما در مقابل
متوسط سرانه اقتصاد کشور بسيار باال است
زيرا داروهاي ناباروري بسيار گران قيمت و
تحت پوشش بيمهها نيستند.
عدم اشتغال جوانان تحصيلکرده
عليرغم داشتن تخصص الزم

عضــو فراکســيون مســتقلين واليــي
مجلس با اشــاره به وجود نيروهاي جوان
تحصيلکرده که به رغم داشتن تخصص
الزم ،فاقد شــغل هســتند ،تصريح کرد:
همين امر باعث شــده نااميدي ســطح
وســيعي از جامعه را در بر گرفته اســت.
يوناتن بت کليا در گفت وگو با خانه ملت،
در ارزيابي تصويب طــرح اصالح قانون
ممنوعيــت بکارگيري بازنشســتگان در
دستگاههاي دولتي گفت :در هر کشوري
سعي ميشود در سيســتم اداري خود از
نيروهاي متخصص جوان اســتفاده کند،
کما اينکه در اغلب کشــورها در ارگانها،
نهادها و وزارتخانهها ضمن آنکه از افراد
متخصص با تجربه استفاده ميشود ،اما در
کنار آنها بايد نيروهاي جواني هم حضور
داشــته باشند که مهارتآموزي کرده و از
تجربيات اين افراد بهرهمند شوند .وي در
مجلس شــوراي اسالمي ،با انتقاد از عدم
اشــتغال جوانان تحصيلکرده در کشــور
تصريح کرد :هماکنون تعــداد نيروهاي
جــوان تحصيلکرده بيشــتر از نيروهاي
باتجربه بازنشســته بوده ،اما تعداد زيادي
از آنها برغــم اينکه از تخصص الزم هم
برخوردار بوده فاقد شغل هستند و همين
امر باعث شده که نه گرايشي به تشکيل
خانواده و نه اميدي به آينده داشته باشند.
افتتاح پايگاه اطالع رساني
بيمه درماني

مديرعامل سازمان بيمه سالمت از آغاز به کار
پايگاه خبري اين سازمان در حوزه بيمههاي
درماني خبر داد و گفت ۸۰ :ميليون دفترچه
بيمه در اختيار مردم اســت.به گزارش مهر،
طاهر موهبتي در مراسم رونمايي از پايگاه
خبري سازمان بيمه ســامت ( آي هينا)
افزود :بــا توجه به اينکه در حوزه بيمههاي
درماني يک پايگاه خبري تخصصي وجود
نداشــت بنابراين اين خال احساس ميشد
به همين دليل اولين پايگاه خبري و اطالع
رســاني در اين حوزه راه اندازي شد .وي با
اشاره به اينکه  ۴۰ميليون نفر تحت پوشش
خدمات سازمان بيمه سالمت هستند ،گفت:
 ۲۰۰ميليون بار در بخش سرپايي در سال
مراجعه اتفاق ميافتد که اين عدد بسيار قابل
توجه است.

آگهی مزایده اموال غیر منقول ششدانگ یکبابخانه دارای پالک  5605/1/98واقع در
بخش یک بهبهان به آدرس بهبهان خیابان  60متری تامین اجتماعی فاز یک نیروی
انتظامی قطعه  90به مساحت  234/55متر مربع که ذیل ثبت  55860دفتر  437صفحه
 169به ثبت رسیده و محدود است به حدود شماال به طول  20متر پی است به پالک
 97فرعی شــرقا به طول  12متر پی اســت به پالک  99فرعــی جنوبا اول به طول
 16/70متر پی است به خیابان  10متری دوم پخی است به طول  4/67متر پی است
به تقاطع خیابانهای  10و  20متری غربا به طول  8/70متر پی اســت به خیابان 12
متری ملکی آقای محمد خوشبخت بدهکار و راهن پرونده اجرایی کالسه 9600042
اجرای ثبت بهبهان که برابر ســند رهنی شماره  22546مورخه  92/2/28دفترخانه
 139بهبهان در رهن بانک اقتصاد نوین شــعبه بهبهان قرار گرفته و ارزیابی آن به
مبلغ دو میلیارد و یکصد و بیست میلیون ریال (  2120000000ریال) قطعیت یافته
در روز یکشــنبه مورخه  97/4/3از ساعت  9صبح الی  12ظهر در محل اداره ثبت
اسناد و امالک بهبهان از طریق مزایده ( بصورت نقدی) بفروش خواهد رسید طالبین
می توانند در روز و ساعت مقرر در جلسه حاضر و در مزایده شرکت نمایند مزایده
از مبلغ دو میلیارد و یکصد و بیســت میلیون ریال (  2120000000ریال) شروع و
به باالترین قیمت که خریدار داشــته باشــد فروخته خواهد شد بدهی های احتمالی
آب و برق و گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف و همچنین بدهی
مالیاتی و عوارض شهرداری تا روز مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است این آگهی طی یک نوبت به تاریخ 97/3/2
در روزنامه منتشر و در معابر عمومی الصاق خواهد شد.
کاظمی – رئیس ثبت بهبهان  8/112م/الف

