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اخبار
تشکيل کميسيون پزشکي براي اعزام
دانشآموزان شينآبادي به خارج

سخنگوي س��ازمان غذا و دارو با اشاره به
اينکه هم اکنون مانند ماههاي گذش��ته
فهرس��ت کمبود دارويي بي��ن  ۵۰تا ۶۵
قلم در نوسان است ،اظهار داشت :قيمت
برخي اقالم دارويي ثابت ميماند و برخي
داروها شاهد کاهش قيمت و البته بعضي
داروها نيز افزايش قيمت خواهند داشت.به
گزارش تسنيم ،دکتر کيانوش جهانپور در

خصوص اينکه گفته ميشود قيمت برخي
داروها نظير انس��ولين به دو برابر افزايش
يافته است ،اظهار داشت :چنين ادعايي را
تاييد نميکنيم.وي افزود :سقف ميانگين
افزايش قيمت دارو در سال جاري حداکثر
 9درصد پيش بيني ش��ده که البته شامل
همه اقالم دارويي نميش��ود .سخنگوي
س��ازمان غذا و دارو ،توضي��ح داد :قيمت

دارو گران ميشود
برخ��ي اقالم دارويي ثاب��ت ميماند و در
برخي داروها شاهد کاهش قيمت و البته
بعضي نيز افزايش خواهي��م بود و نهايت ًا
ميانگي��ن تغيير قيمت ،س��قف  9درصد
خواهد بود .وي افزود :س��ال گذش��ته نيز
نهايت ًا شاهد افزايش ميانگين  7درصدي
قيمت دارو بوديم که براي امسال اين عدد
 9درصد در نظر گرفته شده است .جهانپور،

اخبار
در عي��ن حال افزاي��ش  2برابري قيمت
برخي داروها نظير انسولين را تاييد نکرد و
به راديو ايران ،گفت :افزايش قيمت دارو بر
اساس ميانگين تا سقف  9درصدي براي
سبد دارويي در سال جاري در نظر گرفته
شده است .وي در ادامه با اشاره به معمول
بودن کمبود مقطعي برخي اقالم دارويي
در تماميبازاره��اي دارويي دنيا افزود :در

حال حاضر مانند ماههاي گذشته فهرست
کمبود دارويي بين  50تا  65قلم در نوسان
اس��ت و آرامش و تاب آوري بازار دارويي
کشور مديون تالش بي وقفه تماميافراد
درگير در حلقههاي مختلف زنجيره تامين
دارو ،اعم از داروساز ،توليد کننده مواد اوليه،
واردکننده ،توليدکنن��دگان دارو  ،پخش و
همياري ارکان دولتي دانست.

كارنامههايي كه  100هزار تومان آب ميخورند !

عضو کميسيون اجتماعي مجلس از تشکيل
کميسيون پزشکي براي اعزام دانش آموزان
ش��ين آبادي به خارج از کش��ور خب��ر داد.به
گزارش فارس ،رسول خضري در مورد روند
درمان دانش آموزان ش��ين آبادي با اشاره به
سوختگي شديد  12نفر از اين کودکان ،گفت:
درم��ان دانش آموزان زير نظر تيم درماني به
سرپرستي محمدجواد فاطميبا جديت در حال
انجام و پيگيري است.نماينده مردم سردشت
و پيرانشهر در مجلس ش��وراي اسالمي ،با
بيان اينکه از تشکيل کميسيون پزشکي براي
اعزام اين دانش آموزان به خارج از کشور خبر
داد و با اش��اره به حضور خود در اين جلس��ه
به عنوان عضو ناظر ،افزود :امروز کميسيون
پزشکي به رياست سرپرست تيم درمان و با
حضور رييس تيم جراحي و  12دانش آموز به
همراه والدين آنها در محل بيمارستان حضرت
فاطمه زهرا تهران تشکيل و با بررسي اسناد
و مدارک پزشکي در مورد اعزام آنها تصميم
گيري ميشود.
ي قطعي دولت به شهرداري
بده 
 ۵۷۰۰ميليارد تومان است

سخنگوي شوراي شهر تهران گفت :بر اساس
ادعاي شهرداري ،بدهيهاي قطعي و تکليفي
دولت به شهرداري  ۵۷۰۰ميليارد تومان است.
به گزارش مهر ،علي اعطا در نشست خبري
روز سه شنبه در خصوص بدهيهاي دولت
به شهرداري گفت :برخي از بدهيهايي که
دولت به شهرداري دارد ،در بودجه سنواتي به
صورت تکليف بوده و برخي نيز دولت اجازه
داش��ته تا به مديريت شهري کمک کند که
پس از گذشت سال مالي ،ديگر قابل پيگيري
نيست .مديريت ش��هري ميتواند بخشي از
بدهيها را پيگيري کند که دولت مکلف به
پرداخت آن بوده اس��ت .در جلسه کميسيون
تلفي��ق ،اين رقم  ۷۲۳۲ميليارد تومان و يک
ميليارد دالر تسهيالت صندوق توسعه ملي
عنوان ش��د که شهرداري اين رقم را اصالح
و اعالم کرد :رقم بدهي دولت به شهرداري
 ۱۴هزار و  ۵۰۰ميليارد تومان است که ۸۰۰۰
ميلي��ارد آن ،کمک به توس��عه حمل و نقل
عمومي ،بافت فرس��وده و  ...بوده که دولت
مجاز به کمک اس��ت ،اما بدهيهاي قطعي
و تکليفي دولت به شهرداري  ۵۷۰۰ميليارد
تومان است که اين رقم از سوي معاونت مالي
اداري شهرداري اعالم شده است.
ورودساالنه1/7ميليون
زائرعراقي به کشور

رئيس س��ازمان حج و زيارت از ورود ساالنه
ي��ک ميلي��ون و  ۷۰۰هزار زائر و گردش��گر
عراق��ي به ايران خب��ر داد و گفت :مذاکراتي
ب��ا وزارت حج عراق براي تب��ادل زائر انجام
شده اس��ت.حميد محمدي در گفتگو با مهر
تأکيد کرد :س��االنه يک ميليون و  ۷۰۰هزار
زائ��ر از عراق براي زيارت و گردش��گري به
ايران ميآيند و به جز ايام اربعين ۲ ،ميليون و
 ۳۰۰هزار زائر ايراني نيز براي زيارت عتبات
عاليات به عراق س��فر ميکنن��د .وي گفت:
تاکنون براي تبادل زائر توافق دوجانبه انجام
نش��ده اما اخيراً مذاکراتي با وزارت حج عراق
انجام شده ،کميتهاي شکل گرفته و قرار است
اقداماتي در اين خصوص انجام ش��ود.رئيس
سازمان حج و زيارت درباره نارضايتي برخي از
زائران از کيفيت پايين هتلها در عراق گفت:
شهرهايي مانند نجف ،زيرساختهاي بسيار
ضعيفي دارد ،به همين دليل کيفيت هتلهاي
اين شهر با کربال قابل مقايسه نيست.

گروه اجتماعي :سالها قبل وقتي خانوادهها براي دريافت
کارنامه فرزندش��ان به مدرسه مراجعه ميکردند ،بعد از
ديدن کارنامه قبولي در صورت تمايل ،شيريني به نيروي
خدماتي مدرسه ميدادند اما اخيراً آن شيريني داوطلبانه
تبديل به نوعي گروکش��ي ش��ده است .حجتاالسالم
والمس��لمين عليرضا سليميعضو کميسيون آموزش و
تحقيقات مجلس  ،گفت :نبايد خانواده را در ش��رايطي
قرار داد که مجبور ش��ود به مدرس��ه پول دهد اما اگر از
روي رغبت بخواهد به خدمتگزار مدرسه ،شيريني دهد،
بحث جداگانهاي است البته آن هم بايد ساز و کار خودش
را داش��ته باشد .از س��الها پيش وقتي خانوادهها براي
دريافت کارنامه فرزندانش��ان مراجعه ميکردند ،بعد از
ديدن کارنامه قبولي و نمرات خوب فرزندانش��ان ،اگر
تمايل داش��تند ،يک شيريني به نيروي خدماتي مدرسه
يا کمکي به مدرس��ه داش��تند.اما از چند سال پيش و با
مشکالتي که مدارس به دليل عدم پرداخت سرانه با آن
مواجه هستند ،آن شيريني داوطلبانه ،تبديل به گروکشي
در برخي مدارس شده است.مادر يک دانشآموز دبستاني
به خبرن��گار فارس گفت :وقتي ب��راي دريافت کارنامه
فرزندم به مدرس��ه مراجعه کردم ،گفتند چون کمک به
مدرسه را نداديد ،بايد اول کمک به مدرسه را تسويه کنيد
تا کارنامه را بدهيم.وي ادامه داد :مجبور شدم مبلغ 100
هزار تومان پرداخت کنم ت��ا کارنامه فرزندم را دريافت
کنم.م��ادر ديگري نيز که فرزندش در شهرس��تانهاي
استان تهران درس ميخواند ،پرداخت  50هزار تومان را
به عنوان کمک به مدرسه عنوان کرد و اظهار کرد :تا اين
 50هزار تومان را ندادم ،کارنامه فرزندم را ندادند.
در بعض�ي مواقع ،پرداخت پول به خانوادهها تحميل
ميشود

حجتاالسالموالمسلمينعليرضاسليميعضوکميسيون

گروکشي به سبک آموزشي

و پرورش با روش گروکش��ي به نظر ميآيد که نظارت
بر مدارس بايد بيش��تر ش��ود و شرايطي فراهم شود که
خانوادهها بتوانند تعامل بيشتري با مسئوالن آموزش و
پرورش براي ارائه پيش��نهادات و گاليهمنديهايشان
داشته باشند.
افشاگري وزير؛ برخي مدارس غيردولتي اردوهاي

خارجي برگزار ميکنند

آموزش و تحقيقات مجلس در اين خصوص به فارس،
گفت :عليرغم اينکه در مجلس ،کار بزرگي انجام داديم
و هزين��ه آب ،برق و گاز مدارس ،رايگان ش��د اما هنوز
سرانه به مدارس نميآيد.وي ادامه داد :نيامدن سرانه به
مدارس ،دليل نميشود که به بهانه دادن کارنامه ،وجوهي
را مطالبه کنيم.حجتاالسالم والمسلمين سليمياضافه
کرد :نبايد خانواده را در شرايطي قرار داد که مجبور شود
به مدرس��ه پول دهد اما اگ��ر از روي رغبت بخواهد به
خدمتگزار مدرسه ،شيريني دهد ،بحث جداگانهاي است
البته آن هم بايد س��از و کار خودش را داشته باشد .وي
افزود :متأس��فانه عدهاي در بعضي م��دارس با حيثيت
آموزش و پرورش ،معلم��ان و خانوادهها بازي ميکنند
که در اينجا بايد مديران مدارس و مديران مناطق رصد
کنند تا چنين اتفاقاتي نيفتد.عضو کميسيون آموزش و
تحقيقات مجلس ادامه داد :ما امروز ميبينيم در پارهاي
از موارد ،پرداخت پول به خانوادهها تحميل ميشود و اين

زيبنده مدارس و آموزش و پرورش ما نيس��ت و آموزش
و پرورش هم به ش��دت با اين مسئله مخالف است.وي
تصريح کرد :اين تخلفات فردي ،بازتاب خوبي ندارد و به
آبروي ميليونها معلم ،لطمه ميزند.
گرو گرفتن کارنامه براي اخذ وجه از والدين ؛ ممنوع

س��يد محمد بطحايي وزير آموزش و پرورش ،هش��تم
خرداد ماه امس��ال درباره کمکهاي اجباري در مدارس
گفت :واقع ًا هيچ اجباري به هي��چ ولي دانشآموز نبايد
شود و خداي ناکرده از روشهاي ضدتربيتي نبايد استفاده
کنيم مثال کارنامه را گرو بگيريم يا از ثبتنام خودداري
ش��ود به دليل اينکه ولي دانشآموز به مدرس��ه کمک
مال��ي نميکند.وي افزود :البته از آن طرف هم از اولياي
دانشآموزان ،اين درخواس��ت را دارم که مدارس بدون
کمک آنها امکان ارائه خدمات آموزش��ي و پرورش��ي را
ندارد.بر اساس اين گزارش  ،با توجه به مخالفت آموزش

همچنين در راستاي اخبار اين حوزه  ،سيدمحمد
بطحايي در گردهمايي آموزش��ي ناظران ميداني
مدارس غيردولتي ،با اش��اره به برگزاري اردوهاي
خارجي در برخي مدارس غيردولتي اظهار کرد :در
برخي موارد در م��دارس غيردولتي برخي رفتارها
باعث ميشود سرمايه اجتماعي عظيميکه با خون
دل خوردن به دست آوردهايم در معرض خطر قرار
گيرد .در سالهاي گذشته که تناوب آن نيز رو به
افرايش است مدارس به داليل مختلف اردوهاي
علميخارج از کش��ور برگزار ميکنند و اين اتفاق
باع��ث ايجاد حاش��يه براي مدارس ميش��ود ،در
حاليکه دانشآموزان با سرمايههاي ارزشمند داخل
کشور بيگانه هستند ضرورتي ندارد مدرسه اردوي
خارج از کش��ور برگزار کند ي��ا در برخي مدارس
فردي را از خارج کش��ور دع��وت ميکنند که در
ح��وزه تعليم و تربيت صحبت کند و مورد خاصي
را ک��ه خودم دنبال کردم واقعا اين فرد هيچ حرف
جديدي نداشت و اين مسائل حساسيت منتقدان
را باال ميبرد ,در داخل کشور متخصصان تعليم و
تربيت مطرحي داريم چگونه است که چهرههاي
غي��ر مطرح را از س��اير کش��ورها ميآورند و اين
مسائل بيشتر جنبههاي گيشهاي مدنظر موسس
مدرسه غيردولتي است.

تالشها براي ورود  ۱۰هزار موتورسيکلت کاربراتوري جديد به فضاي شهري ادامه دارد

اصرار وزيران براي ناديده گرفتن قانون مبارزه با آلودگي هوا

پالک شدن موتور سيکلتهاي کاربراتوري متوقف شده است .اين وسيله
نقلي��ه  ۴برابر يک خودرو آاليندگي توليد ميکند .اما برخي تالشها براي
ورود  10هزار موتورس��يکلت کاربراتوري جديد به فضاي شهري همچنان
ادامه دارد .ميرحس��ين قناتي مديرکل نيرو محرکه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت گفت  :درخواست شماره گذاري  ۱۰هزار موتورسيکلت کاربراتوري
که از س��وي وزير صنعت و معدن و تجارت و وزير کش��ور به معاون اول
رييس جمهوري ارس��ال شده است .از ابتداي س��ال  96قرار بود هيچ نوع
موتورسيکلت کاربرتوري پالک نشود اما به تازگي نامهاي به هيات دولت
رس��يده که نشان ميدهد قرار اس��ت  10هزار موتور جديد بصورت استثنا
پالک شوند تا قانون بطور کامل براي آاليندهها حق قائل شود.ليال نظري
سخنگوي شرکت کنترل کيفيت هواي تهران در اين باره گفت :در تهران
حدود يک ميليون موتورسيکلت کاربراتوري فعاليت روزانه دارند که عامل
 49درص��د آلودگي صوتي و  25درصد آلودگي هواي پايتخت هس��تند و
مشکالت عديدهاي را براي شهر ايجاد ميکنند.
موتورسيکلتها در جدول متهمان آلودگي هوا صدر نشين هستند

برخالف تصور همگان که فکر ميکنند خودروها نسبت به موتورسيکلتها
سهم بيش��تري در آلودگي هوا دارند کارشناسان معتقدند؛ موتورسيکلتها
در جدول متهمان آلودگي هوا صدر نش��ين هستند و با جثه کوچک بيش
از ي��ک چه��ارم آلودگي هواي ته��ران را تولي��د ميکند.تکنولوژي پايين
موتورسيکلتهاي در حال تردد در شرايط فعلي که خودروها نيز با استاندارد
بس��يار پايين و با اس��تاندارد يورو  2توليد ميش��وند ،باز هم ميزان آلودگي
هر موتور س��يکلت  4برابر بيشتر از اتومبيل اس��ت؛ چرا که به واکنشگر
شيميايي مجهز نيستند و درنتيجه گاز ناش��ي از احتراق اين موتورها وارد
هوا ميشود.بيش از  95درصد موتورسيکلتها کاربراتوري هستند و امکان
ايجاد پارهاي از دستکاريهاي سنتي وجود دارد که باعث افزايش مصرف
سوخت و آلودگي ناشي از احتراق ميشود اين در حالي است که موتورهاي
انژکتوري را نميتوان به طور دستي تنظيم کرد.موتورسيکلتها در آلودگي
صوتي نيز نقش عمدهاي دارند و متهم رديف اول در توليد س��ر و صدا در
تهران محسوب ميشوند.
 ۱۰هزار دس�تگاه موتورس�يکلت کاربرات�وري در س�ال  ۱۳۹۵توليد
شدهاند

ميرحس��ين قناتي مديرکل نيرو محرکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
گفتوگو با ايس��نا ،درباره درخواست شماره گذاري  ۱۰هزار موتورسيکلت

آگهی حصر وراثت آقای مندنی ش��هرت مکی نام پدر نصیر بشناس��نامه  20978صادره از
بهبهان درخواس��تی بخواس��ته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضی��ح داده که پدرم
مرحوم نصیر شهرت مکی بشناس��نامه  9605صادره بهبهان در تاریخ  78/4/12در بهبهان
اقامتگاه دائمی خویش فوت ورثه اش عبارتند از  -1 :متقاضی لطف اهلل مکی به ش ش -707
 1326صادره از بهبهان ( پسر متوفی)  -2غالمحسین مکی به ش ش  1343-27351صادره از
بهبهان (پسر متوفی)  -3نوراهلل مکی به ش ش  1341-27350صادره از بهبهان (پسر متوفی)
 -4مهرداد مکی به ش ش  1349-641صادره از بهبهان (پسر متوفی)  -5مسعود مکی به ش
ش  1336-580صادره از بهبهان (پسر متوفی)  -6احمد مکی به ش ش  1335-264صادره از
بهبهان (پسر متوفی)  -7مندنی مکی به ش ش  1333-20978صادره از بهبهان (پسر متوفی)
 -8سکینه مکی به ش ش  1330-352صادره از بهبهان ( دختر متوفی)  -9فریبا مکی به ش ش
 1347-292660صادره از بهبهان ( دختر متوفی)  -10خورش��ید خانم رفیعی به ش ش -20
 1309صادره از بهبهان ( زوجه دائمی متوفی) اینک 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 نش��ر 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.
عنایت اله اروند  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگهی حصر وراثت آقای فرش��اد شهرت رس��والن نام پدر حاجتی بشناسنامه  277صادره
از بهبهان درخواس��تی بخواس��ته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم
مرحوم حاجتی ش��هرت رس��والن بشناس��نامه  203صادره بهبهان در تاریخ  96/12/15در
بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی فرش��اد رس��والن به ش
ش  1354-277صادره از بهبهان ( پس��ر متوفی)  -2مهدی رس��والن به ش ش 1361-1234
صادره از بهبهان ( پسر متوفی)  -3فرحناز رسوالن به ش ش  1372-1850239541صادره
از بهبهان ( دختر متوفی)  -4زینب رس��والن ب��ه ش ش  1356-32671صادره از بهبهان (

کاربراتوري که از س��وي وزير صنعت و معدن و تجارت و وزير کش��ور به
معاون اول رييس جمهوري ارس��ال شده است ،اظهار کرد :اين درخواست
مربوط به موتورسيکلتهايي است که در سال  ۱۳۹۵و توسط شرکتهاي
بسيار کوچک توليد ش��دهاند.وي ادامه داد ۱۰ :هزار موتورسيکلت مربوطه
نتوانستهاند شمارهگذاري شوند و به همين دليل درخواست خود را در ارتباط
با شمارهگذاري اعالم کردهاند .بايد بدانيم که توليد جديدي صورت نگرفته
و اين  ۱۰هزار دستگاه موتورسيکلت کاربراتوري در سال  ۱۳۹۵توليد شده
اند.
توليدکنندگاني که از ليست جا ماندند!

مدي��رکل خودرو و نيرو محرکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در پاس��خ
به اينکه مهلت قانوني جهت ش��ماره گذاري به کليه موتورس��يکلتهاي
کاربراتوري ارائه ش��ده بود و انجمن موتورسيکلت ايران نيز طي دو ليست
درخواس��ت خود را به منظور ش��ماره گ��ذاري حدود  ۴۰۰هزار دس��تگاه
موتورس��يکلت کاربرات��وري ارائه کرد ،گفت :توليدکنن��دگان اين  ۱۰هزار
موتورسيکلت اعالم کردهاند که عضو انجمن موتورسيکلت ايران نيستند و
از ليستهاي ارائه شده قبلي جا ماندهاند و به همين دليل نيز اين درخواست
ارائه ش��ده اس��ت .به گزارش ايس��نا ،مصوبه اوليه دول��ت مبني بر توقف
شمارهگذاري موتورسيکلتهاي کاربراتوري از ابتداي مهرماه سال ،۱۳۹۵
اميد حذف کامل اين وسيله دودزا را به ارمغان آورده بود که ناگهان انتشار
ادعايي در مورد ثبت سفارش  ۴۳۰هزار موتورسيکلت کاربراتوري همچون
پتکي بر س��ر مصوبه اوليه دولت فرود آمد تا متاسفانه تبصرهاي بر مصوبه
اوليه مبني بر ارائه مجوز پالکگذاري به موتورسيکلتهايي که engine
(موتور) آنها ،قبل از تاريخ ابالغ مصوبه ثبت س��فارش شده ،اضافه شود.

اسفندماه سال  ۱۳۹۴هيات وزيران در مصوبهاي اعالم کرد از تاريخ ابتداي
مهرماه س��ال  ۱۳۹۵توليد موتورس��يکلتهاي کاربراتوري ممنوع اس��ت.
مصوبهاي که در دوم تيرماه همان سال با اضافه شدن تبصرهاي دچار تغيير
و در نهايت اعالم شد که اگر ثبت سفارشي قبل از دوم تيرماه سال ۱۳۹۵
صورت گرفته اين فرصت فراهم اس��ت که تا پايان اين سال توليد مدنظر
قرار گيرد .در نهايت از ابتداي فروردينماه س��ال  ۱۳۹۶به طور کلي توليد
موتورسيکلتهاي کاربراتوري ممنوع شد تا صرفا توليد موتورسيکلتهاي
انژکتوري مجاز ش��مرده شود.بنابراين بر اس��اس اين قانون از ابتداي سال
 ۱۳۹۶توليد موتورسيکلتهاي کاربراتوري ممنوع شد تا به جاي آن توليد
موتورسيکلت انژکتوري در دستور کار قرار گيرد که در اين راستا سازمان ملي
استاندارد نيز به موتورسيکلت کاربراتوري گواهي تاييديه نوع نداد و عالوه
بر اين شمارهگذاري اين موتورسيکلت توسط پليس انجام نميشود.با اين
وجود به تازگي درخواستي براي پالکگذاري حدود  ۱۰هزار موتورسيکلت
کاربراتوري از س��وي وزارتخانههاي صنعت و کشور به دولت ارسال شده
اس��ت؛ درخواستي که با مس��ائل مختلفي همراه شده و با توجه به مصوبه
تيرماه سال  ۱۳۹۵هيئت وزيران که توليد موتورسيکلت کاربراتوري را ممنوع
کرده است ،انتقادات مختلفي را نيز در پي داشته است.
س�ازمان محيط زيس�ت مخالفت توليد مجدد موتوره�اي کاربراتوري
است

در همين رابطه عيس��ي کالنتري  -رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
 در مورد درخواس��ت مجدد براي توليد موتورس��يکلتهاي کاربراتوريتاکيد کرد که اين سازمان مخالف پالکگذاري مجدد موتورسيکلتهاي
کاربراتوري اس��ت و مخالفت خود را نيز به دولت اعالم کردهاست.وي در
پاسخ به اين پرسش که چطور بعد از گذشت دو سال از مصوبه دولت براي
توقف شمارهگذاري موتور کاربراتوري چنين درخواستي مطرح شده است،
اظهار کرد که نميداند اين  ۱۰هزار موتورسيکلت کاربراتوري از کجا پيدا
ش��ده است .گويا در انبار برخي از موتورس��ازان تعدادي موتور کاربراتوري
باقيمانده که قصد دارند آنها را ش��مارهگذاري کنند و بفروشند.کالنتري با
اشاره به اينکه هنوز ارائه مجوز براي شمارهگذاري اين تعداد موتورسيکلت
در دولت مطرح نشده است ،ميگويد که بررسي اين درخواست در دستورکار
دولت قرار دارد اما هنوز در دولت مطرح نشده و اينکه به تصويب برسد يا
نه ،مش��خص نيست و به هر حال ما مخالفت خود را در مورد توليد مجدد
موتورهاي کاربراتوري به دولت اعالم کردهايم.

خشکي بيش از
 ۹۰درصدي تاالب گاوخوني

نماينده مردم اصفه��ان در مجلس با انتقاد
از خش��کي بي��ش از  ۹۰درص��دي تاالب
گاوخوني ،گفت :به مدت  ۱۲س��ال اس��ت
قطره آبي از زاينده رود وارد تاالب نميشود.
حيدر علي عابدي در گفتوگو با خانه ملت،
تغيي��ر اقلي��م و خشکس��الي را در کم آبي
اصفهان موثر دانست و گفت :ضعف مديريت
عامل اصلي کمبود آب اصفهان و خش��کي
زاينده رود اس��ت.نماينده مردم اصفهان در
مجلس شوراي اسالمي ،با انتقاد از اينکه به
دليل هرج و مرج در حوزه زاينده رود نزديک
به  10تا  12س��ال اس��ت آب��ي به اصفهان
نميرسد ،افزود :وزارت نيرو ،جهادکشاورزي
و کش��ور در اين رابطه اهمال کاري و سهل
انگاري کردهاند و حتي به مصوباتي که خود
تصويب کردهاند نيز پايبند نبوده و آنها را اجرا
نميکنند.وي ادامه داد :ب��راي حوزه زاينده
رود مصوبات خوبي از جمله ش��وراي عالي
آب ،کارگروه ملي سازگاري با آب و شوراي
توزيع عادالنه آب تصويب شده اما متاسفانه
اين مصوبات اجرايي نش��ده و تنها معضل
و مش��کل تاالب گاوخوني نيز عدم اجراي
مصوبات است.
حجاج براي تزريق واکسن مننژيت
تا  ۱۵تيرماه فرصت دارند

مش��اوره اجرايي رئيس مرکزي پزش��کي
هالل احمر گفت :تمام زائران حج  ۹۷بايد
حداکثر تا تاريخ  ۱۵تيرماه واکسن مننژيت
را تزريق کنند.طاهر درودي مشاور اجرايي
رئيس مرک��زي پزش��کي جمعيت هالل
احمر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛
اظه��ار کرد :تزريق واکس��ن مننژيت يک
دس��تورالعمل اس��ت و بر اين اساس تمام
کساني که به عربستان سفر ميکنند ،بدون
توجه به س��ن و وضعيتش��ان بايد واکسن
مننژيت را تزريق کنند.وي افزود :واکس��ن
مننژيت در مراکز هالل احمر سراسر کشور
به زائران حج تزريق ميش��ود و حتم ًا بايد
زائ��ران حداقل دو هفته قبل از س��فر اين
واکس��ن را تزريق کنند.درودي تاکيد کرد:
تمام زائران حج  ۹۷باي��د حداکثر تا تاريخ
 ۱۵تيرماه واکس��ن مننژيت را تزريق کنند
تا اثر بخش��ي واکسن صورت گيرد.وي در
پايان خاطر نشان کرد :به دليل فصلي که
عمليات حج در آن صورت ميگيرد ،بحث
آنفوالنزا را نداريم و تنها اصرار و الزام ما بر
تزريق واکسن مننژيت است.
انتقادمحسنهاشميبهتعويقمجدد
بهرهبرداري از خط  ۷مترو

رئيس ش��وراي ش��هر تهران نس��بت به
تعوي��ق افتادن مجدد خ��ط  ۷مترو انتقاد
ک��رد و گفت :ش��هرداري هر چ��ه زودتر
تکلي��ف اي��ن خ��ط را مش��خص کن��د.
محسنهاشميرفسنجاني در گفتوگو با
تسنيم ،با اش��اره به اينکه شهرداري بايد
تمام تالش خود را براي اتمام پروژههاي
نيمهتمام انجام دهد اظهار کرد :متاسفانه
تعداد قاب��ل توجهي پ��روژه نيمه تمام از
دوره قبل مانده و بالتکليف هس��تند.وي
تصريح کرد :در جلس��ه هفته گذشته که
ش��هردار ته��ران نيز حضور داش��ت اين
موض��ع عنوان ش��د و آقاي افش��اني نيز
تصري��ح کرد ک��ه برنامهري��زي براي به
اتمام رساندن پروژههاي نيمهتمام انجام
ميدهد.هاشميبا اشاره به تعويق افتادن
مجدد خط هفت مترو گفت :اين موضوع
مورد انتقاد ش��وراي شهر نيز بوده است و
به شهردار تهران نيز تذکر داده شده است.
البته هفته گذشته شهردار تهران بازديدي
را از اين خط داش��ته است و اميدواريم به
زودي ش��اهد بهرهبرداري خ��ط  7مترو
باش��يم .مديري��ت ش��هري برنامهريزي
جديدي را براي اتمام پروژههاي نيمهتمام
و همچنين پروژههاي جديد داشته باشد.

دختر متوفی)  -5زهراء رس��والن ب��ه ش ش  1366-5358صادره از بهبهان ( دختر متوفی)
 -6عصمت ش��کوری به ش ش  1337-504صادره از بهبهان ( زوجه دائمی متوفی) و الغیر
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 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

آقای محمد علی یاری آزاد فرزند علی از طرف این دادس��را تحت تعقیب ،می باشند در اجرای
ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری به نامبردگان ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی
جهت دفاع و پاسخ گویی به اتهام خود در شعبه اول بازرسی دادسرای عمومی و انقالب بهبهان
حاضر شوند و از خود دفاع نمایند در غیر اینصورت پس از یکماه از تاریخ انتشار ،این شعبه
غیابا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
بازپرس شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهبهان – رسول اسدپور
جهان آباد

محکوم له  :احس��ان خلیلی زاده فرزند اس��د اله محکوم علیه  :فاطمه مروانی ،فرزانه رحمانی
پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوسیله به فاطمه مروانی ،فرزانه رحمانی که مجهول
المکان می باش��د ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه دوم حقوقی در پرونده کالسه
 9609986138200331به موجب دادنامه ش��ماره  9609976138201267صادره از ش��عبه
دوم حقوقی دادگس��تری بهبهان محکوم علیه محکوم به انتقال س��ند یکدستگاه خودرو مزدا
مدل  2016به شماره پالک  19526دریکی از دفاتر رسمی کشور بانضمام پرداخت خسارات
دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له ( احسان خلیلی زاده فرزند اسد اله )  -2هزینه
اجرا در حق صندوق دولت می باشد .بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم  ،اجرای حکم
غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له  ،یا ابالغ واقعی اجرائیه
به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده  73آ.د.م و ماده 9
قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس
از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد .در غیر اینصورت واحد اجرای احکام
طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهبهان – مهدی پسندیده

محکوم له  :احس��ان خلیلی زاده فرزند اسد اله محکوم علیه  :فرزانه رحمانی پیرو آگهی های
منتش��ره در جراید بدینوس��یله به فرزانه رحمانی که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود
طبق اجرائیه صادره از شعبه دوم در پرونده کالسه  9609986138200329به موجب دادنامه
ش��ماره  9609976138201269صادره از ش��عبه دوم دادگاه عمومی ( حقوقی) شهرستان
بهبه��ان محکوم علیه محک��وم به  -1پرداخت مبلغ پنجاه و هش��ت میلیون تومان بابت اصل
خواس��ته بانضمام خسارات دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق نرخ تعرفه و خسارت تاخیر
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت  1396/5/14لغایت اجرای حکم وصول محکوم به طبق نرخ
رسمی تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق محکوم له ( احسان خلیلی
زاده فرزند اسداله )  -2هزینه اجرا در حق صندوق دولت  ،بدیهی است با توجه به غیابی بودن
حکم ،اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له  ،یا
ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده
 73آ.د.م و ماده  9قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا
ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد .در غیر اینصورت
واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام
خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهبهان – مهدی پسندیده

آگهی احضار متهم نظر به اینکه در پرونده کالسه  9609986139200463بایگانی ( )960523

