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اخبار
برخورد با تاکسيهاي فاقد
«پروانه هوشمند» از اول آذر

مديرعامل سازم��ان تاکسيراني شهرداري
ته��ران از برخورد با تاکسيرانان فاقد پروانه
هوشمن��د از اول آذر ماه خبرداد .به گزارش
ايسنا ،عليرض��ا قنادان با حض��ور در جمع
خبرنگاران در م��ورد بخشودگي رانندگاني
که فاقد پروانه هوشمند فعاليت هستند گفت:
از رانندگان تاکسي که پروانه هوشمند آنها
منقضي شده و يا به طور کل پروانه هوشمند
ندارند درخواست ميشود که هر چه سريعتر
نسبت به تمديد و يا کسب پروانه هوشمند
اقدام کنند.وي با بي��ان اينکه تاکسيراناني
که پروانه هوشمن��د نداشته و يا پروانه آنها
منقضي شده ميبايست بر اساس آئيننامه
هزينه شرکت در کالسهاي آموزشي بدو
ورود را بپردازند ،گفت :طي برنامهريزيهاي
انج��ام شده از  ۱۲تا  ۳۰آب��ان به رانندگان
تاکسي فاقد پروان��ه هوشمند فرصت داده
شده است که از اين فرصت استفاده کرده و
ضمن بخشودگي هزينه شرکت در کالس
نسبت به تمديد و يا دريافت پروانه هوشمند
خ��ود اقدام کنند.وي گف��ت :از اول آذر ماه
ط��رح تشديد برخورد ب��ا رانندگان تاکسي
ب��دون پروانه آغاز ميش��ود و اگر رانندگان
فاقد پروانه هوشمند باشند با آنها به عنوان
تاکسي غيرقانوني برخورد ميشود و روزانه
 ۳۰هزار تومان جريمه در انتظار آنها خواهد
بود و همچنين عبور و مرور در محدوده طرح
ترافيک نيز براي آنها دشوار خواهد بود.
مذاکره با صدا و سيما براي
ساماندهي تبليغات کتب کمک درسي

وزير آموزش و پ��رورش از ارسال  ۲نامه و
مذاکره با رئيس سازمان صدا و سيما براي
ساماندهي تبليغات کتب کمک درسي خبر
داد .سي��د محمد بطحايي وزي��ر آموزش و
پرورش در گفتوگو با فارس درباره تبليغات
کتب کمک درس��ي در صدا و سيما اظهار
ک��رد :با رئيس سازمان صدا و سيما مذاکره
داشتيم و تاکنون  ۲نامه نيز ارسال شده است.
وي ادامه داد :صدا و سيما با محدوديتهايي
مواجه است البته در تالش هستند که تناوب
اين تبليغات را کاهش دهند و اميدواريم زودتر
محدوديتها برطرف شود.بطحايي از ابالغ
دستورالعم��ل جديد براي کتابهاي کمک
آموزش��ي و آزمونه��اي آزمايشي در هفته
پي��ش رو خبر داد و افزود :اين دستورالعمل،
تکليف مؤسسات آموزشي را روشن ميکند.
وي اضاف��ه کرد :در اين دستورالعمل ،براي
مؤسسات آموزشي که از قبل مجوز گرفتند،
مشخص شده است.

مردود وزارت راه در شهرداري تهران چه خواهد کرد؟

گ�روه اجتماع�ي :کارنام��ه ناموفق عباس
آخوندي در وزارت راه و شهرسازي و توقف
پروژهه��اي عمراني نشان از اي��ن دارد که
حض��ور وي در شهرداري تهران نيز همين
روند ادامه پيدا ميکند و شهروندان تهراني
بايد در انتظار روزهاي سخت باشند .عباس
آخوندي وزير مستعفي راه و شهرسازي طي
 5سال و چند ماه حض��ورش در ساختمان
دادم��ان ،بيش از آن که يک وزير اقتصادي
باش��د و راهحلهايي براي حل مشکالت و
معضالت حوزه حملونقل مسکن را ارائه و
پيادهسازي کند ،يک وزير سياسي بود ،وزير
سابقي که هر از چندگاهي با اظهارنظرهاي
بيربط جنجال آفريد.وزي��ر مستعفي راه و
شهرس��ازي در حالي از ساختم��ان دادمان
خداحافظ��ي کرد که عملک��رد اسفباري در
حوزه مسکن و حملونق��ل از خود بهجاي
گذاشت .عباس آخوندي هم اينک به عنوان
يکي از  5گزينه تصدي شهرداري تهران از
سوي اعض��اي شوراي شهر تهران انتخاب
شده است ،اين انتخاب در روزهاي گذشته
مورد انتقاد چهرههاي سياسي و کارشناسان
شه��ري ق��رار گرفته اس��ت و انتخاب وي
را ب��ه عنوان يک چال��ش جديد شهرداري
تهران ميدانند.عباس آخوندي گزينه پست
شهرداري تهران مطلبي را با عنوان «شهردار
ته��ران در دو آيينه نامتقارن» منتشر کرد و
نوشت« :اي��ن روزها که از سوي تعدادي از
اعضاي ش��وراي اسالميشهر تهران براي
تصدي شهرداري تهران نام��زد شدهام ،در
پيشينهي يادداشتهايم به مطلبي برخوردم
ک��ه در اردييبهشتماه س��ال جاري تحت
عنوان شهردار تهران انتشار دادهام.آن زمان
هم شورا انتخاب شهردار را در دستور کار خود
داشت و م��ن در پست وزير راهوشهرسازي
بودم .ليکن ،ام��روز بايد در قامت نامزد اين
سمت سخن بگويم.هرچند هنوز در بارهي
نامزدي خودم براي اين سمت اظهار نظري
نکردهام و مطالبم را در اين ارتباط در جلس ه
علني شورا به قيد حيات بيان خواهم داشت،
ب��ا اين وجود ،ب��د ندانستم ک��ه آن متن را
بازنشر دهم .با اي��ن کار هم به خودم تذکر
بيرون گود به موضوع چگونه
ميدهم که از ِ
نگاه ميکردهام و هم براي اعضاي محترم
شورا شايد جالب توجه باشد که با گوشههاي
مختل��ف نگاه من به اين جايگاه؛ آن هم در
زمان��ي که در موقعيت سياستگذار شهري
و نظارت بودهام آشنا شوند و بتوانند مقايسه
کنند که با تغيير موقعيت ،نگاهم به مسؤوليت
تا چه حد تغيير ميکند.انعکاس يک نگاه در
دو آيينه نامتق��ارن احتماال براي شهروندان
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ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  27ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ 1397/10/3
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ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9409982168800386ﺷﻌﺒﻪ  88ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻈﺮﻯ ﺗﻮﻛﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻳﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:
ﺯﻫﺮﻩ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ -1 :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ
 -3ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ
ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻳﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﻩ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  130/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  033268ﻣﻮﺭﺥ  94/7/6ﻋﻬﺪﻩ
ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻚ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺩﺭ ﻳﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ
ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  313ﻭ  320ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ
ﻭ  515ﻭ  519ﻭ  522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  94/7/6ﺗﺎ
ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ
 20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
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از اهل نظ��ر و فکور براي مسائل فرهنگي
شهر استفاده شود در حالي که اين مجموعه
در دوره جديد مديريت شهري اين موضوع
مورد ب��ي توجهي قرار گرفت��ه است.عضو
اصالح طلب شوراي چهارم خاطرنشان کرد:
پروژههاي عمراني که در سالهاي گذشته
آغ��از شده و مدتي است به تعطيلي کشيده
ش��ده بايد راه اندازي شود ت��ا شهروندان از
ثمرات آن بهره مند شوند.
ش�وراي پنجم بس�يار زياد ب�ه صورت
حزبي رأي ميدهد

ته��ران و ساير هموطن��ان هم جالب توجه
باش��د که اي��ن يادداش��ت به ش��رح ذيل
است:انتخاب شهردار تهران موضوعي است
که مدتي است نقل محفلهاست .در تهران،
اين انتخاب فراتر از تعيين يک شهردار براي
يک شهر است چرا که اين انتخاب در تنظيم
نگاهي ملي به آينده توسع ه شهري در ايران
تاثير فراواني دارد .بنابراين ،سؤال بنيادين اين
است که انتظار داريم شهردار چه مسالهاي را
حل کند؟ و يا بهتر بگوييم شهردار در کنار
شوراي شهر و در هماهنگي با دولت مرکزي
چ��ه مسال��هاي را ميخواهند ح��ل کنند؟.
قاعدتا اين انتخاب باي��د معطوف به پاسخ
به اين سؤال بايد باشد .تهران همانند ساير
کالنشهرهاي ايران دچار دو چالش بنيادين؛
زيستپذيري شهري و جابجايي و حرکت در
شه��ر است .عمال ،انگاره غالب در مديريت
شه��ري در ايران فداک��ردن زيستپذيري
شهري براي تامين سهولت امکان حرکت
خودرو از مجراي شهرفروشي و آيندهي شهر
بودهاست .شگفت آنکه آنچه در اين رهگذر
مه��م نبودهاست ،کيفي��ت زيست شهروند
و حرک��ت پياده اس��ت .در همين خصوص
مهدي چمران رئيس ساب��ق شوراي شهر
تهران در خصوص انتخاب عباس آخوندي
به عنوان يکي از  5گزينه شهرداري تهران
اظهار ک��رد :اين انتخ��اب سياسي است و
نشان ميده��د که اعضاي ش��وراي شهر
ته��ران هيچ توج��هاي را به حل مشکالت
و مسائل شهري ندارن��د.وي تصريح کرد:
عب��اس آخون��دي در دوران مسئوليتش در
دولت هم نتوانست انتظارات را برآورده کند
و شاهد توق��ف پروژههاي عمراني بوديم و

وي نتوانست بخش بايقمانده مسکن مهر را
به اتمام برساند.چمران با بيان اينکه انتخاب
آخون��دي به عنوان شه��ردار تهران چالش
جدي��د پايتخت خواهد ب��ود ،گفت :اينگونه
انتخاب��ات سياسي و حزبي در اي��ن دوره از
شوراي شهر ته��ران رويه شده است.رئيس
سابق شوراي شهر ته��ران ادامه داد :فردي
بايد براي شهرداري تهران انتخاب شود که
بتواند آشنايي را به مسائل شهري داشته باشد
و در فرصت باقيمانده در اين دوره اقداماتي
را براي حل مسائل و مشکالت شهروندان
انج��ام دهد.ابوالفضل قناعت��ي ديگر عضو
سابق شوراي شهر ته��ران انتخاب عباس
آخوندي را نيز در بي��ن  5گزينه شهرداري
تهران را از بي برنامهگي شوراي شهر تهران
دانست و گفت :از شورايي که سياسي عمل
کند توقع ديگ��ري نميتوان داشت چرا که
گزينهه��اي اع�لام شده حزب��ي و جناحي
هستند.وي ب��ا اشاره به توق��ف پروژههاي
عمران��ي از حدود يکس��ال گذشته در شهر
تهران گفت :در طي حضور آقايان نجفي و
افشاني تحولي در شهر صورت نگرفته است
و حتي پروژههاي عمراني با پيشرفت  80تا
 90درصد هم متوقف شدند .قناعتي گفت:
شوراي شهر ته��ران محلي براي کارکردن
است نه مقاصد سياس��ي ،به طوري که در
دوره گذشت��ه و علي رغ��م حضور دو جناح
سياسي شاهد اتفاقات خوبي در شهر تهران
بوديم و شوراي شهر تهران در دوره چهارم
کارنامه موفق��ي را از خود به جاي گذاشت.
به گزارش تسنيم سيدمحمد حسيني وزير
فرهن��گ و ارشاد اسالميدر دولت دهم نيز
در خصوص آخون��دي در صفحه شخصي

خود تويئت کرد:اگ��ر اصالح طلبان تمايل
دارند تتمه آبرويشان هم ب��رود آخوندي را
شهردار تهران کنند تا شوراي کنوني تهران
به سرنوشت شوراي اول مبتال و تاريخ تکرار
شود يعني مردم از وجود طيف اصالحات در
شورا و نيز مجلس و دولت رهايي يابند!
تعطيلي پروژههاي شهري در يک سال
گذشته

اسماعيل دوستي عضو اصالح طلب شوراي
چهارم در گفتوگو با ف��ارس در خصوص
شه��ردار آينده ته��ران گف��ت :اولويت اول
شهرداري تهران منابع مالي است ،تا زماني
که منابع مالي نباشد نميتوان کاري انجام
داد از همي��ن رو شه��ردار منتخب بايد اين
تواناي��ي را داشته باشد ت��ا از اقتصاد موجود
تهران سهم شهرداري را جذب کند.به گفته
عضو اصالح طلب ش��وراي چهارم ،معاون
مالي اداري شه��رداري تهران را به معاونت
مالي اقتصادي تغيير داديم  51درصد ماليات
کشور فقط م��ال تهرانيهاست،مالياتي که
بيش از  100ميلي��ارد توسط وزارت اقتصاد
دريافت ميکند  51درصد آن را مردم تهران
ميپردازند ،درآمد شه��رداري از اين ميزان
کجاست؟وي با تاکيد براينکه بايد منابع مالي
شهرداري تامين و موضوع تهاتر و هولوگرام
مجددا راه اندازي شود تصريح کرد :شوراي
پنجم اشتب��اه کرد که مانع صدور هولوگرام
شد.دوستي لزوم توجه به مقوله حمل و نقل
عمومي ،مترو ترافيک را مورد تاکيد قرار داد
و گفت :مسايل فرهنگي در شهر تهران نيز
مغفول مانده است،در ديدار اعضاي شوراي
چهارم با رهبر انقالب ايشان تاکيد کردند که

محمد عليخاني درب��اره بررسي گزينههاي
شهرداري تهران اظهار داشت :گزينه اصلي
بنده آقاي محسنهاشميبود که رأي نياورد
و در بين پنج نامزد نهايي سمت شهرداري
تهران قرار نگرفت ولي گزينههايي که رأي
الزم را کس��ب کردند قطع ًا م��ورد بررسي
اعضاي ش��وراي شهر قرار ميگيرند و يک
نفر از آنها به عنوان شهردار انتخاب ميشود.
وي در پاس��خ به پرسشي مبن��ي بر اينکه
شني��ده شده برخ��ي از گزينهه��اي مطرح
شده پرونده دارند ،گفت :هنوز در مورد افراد
مستندي به دست ما نرسيده است که اعالم
کنيم گزينهها داراي مشکلي هستند اما قطع ًا
در اي��ن مرحله تمرکز اعضاي شورا بر روي
پنج گزينه تصدي شهرداري تهران است و
استعالمه��اي الزم از دستگاههاي مربوطه
قبل از رأيگيري نهايي انجام ميشود رئيس
کميسيون عمران و حملونقل شوراي شهر
تهران اف��زود :ما به دنبال گزينهاي هستيم
ک��ه در آينده مشکلي نداشت��ه باشد و قطع ًا
کسان��ي که مشک��ل و يا شائب��هاي داشته
باشند رأي الزم را از شورا دريافت نميکند.
عليخاني در پاسخ به اين پرسش که اعضاي
ش��ورا چه مقدار حزبي رأي ميدهند ،گفت:
شوراي پنجم خيلي زياد حزبي رأي ميدهد.
وي ي��ادآور شد :در بين  30پيشنهاد مطرح
شده ب��راي شهرداري تهران تعدادي از آنها
انصراف و در نهايت  13نفر مطرح شدند که
از بين آنها اعضاي شورا به پنج نفر رأي داد
و در آينده نزديک نيز شهردار تهران انتخاب
ميش��ود و اين فرايند تفک��ر شوراي پنجم
است.رئيس کميسيون عمران و حملونقل
شوراي شهر ته��ران درباره داليل مخالفت
اعضاي ش��وراي شه��ر ب��ه کانديداتوري
محسنهاشمينيز گفت :بعضي از همکاران
مخالف بودند کههاشمياز شورا خارج شود و
داليلي از جمله يکدستي و انسجام شورا را
داشتن��د و در نهايت اکثريت هم به شهردار
شدنهاشميرأيندادند.

رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد:

رئيس کل دادگستري استان تهران از ارسال
پرونده چند فعال محيط زيستي موسوم به
جاسوسي محيط زيستي به دادگاه انقالب
خبر داد.غالمحسين اسماعيلي در گفتگو با
مهر در خصوص آخري��ن وضعيت پرونده
مظلومي��ن و محمداسماعي��ل قاسميدو
مفسد اقتصادي محک��وم به اعدام ،گفت:
پرونده ب��ه اجراي احکام ارسال شده است
و هنوز زمان دقيق اجرا تعيين نشده است.
وي افزود :پ��س از تعيين زمان ،به زودي
حکم اجرا خواهد شد.
پرون�ده فعاالن محيط زيس�تي تعيين
شعبه شد

رئي��س کل دادگستري است��ان تهران در
خصوص آخري��ن وضعيت پرونده فعاالن
محي��ط زيست��ي متهم ب��ه جاسوسي نيز
اظهار داشت :اين پرونده به دادگاه انقالب
ارسال شده و تعيين شعبه هم شده است،
هنوز زمان برگ��زاري دادگاه تعيين نشده
است و ب��ه زودي اين ک��ار انجام خواهد

اجرائيه
مشخص��ات محکوم له :رديف  -1ن��ام خديجه نام خانوادگي صفري نام پدره��ادي معروف به حاجي
خ��ان نشان��ي استان الب��رز – شهرستان کرج – شهر ک��رج – فرديس شه��رک  110خ سعدي خ 12
مت��ري مسجدالنب��ي مجتمع نگين واح��د  25مشخصات محک��وم عليه  :رديف  -1ن��ام اسماعيل نام
خانوادگ��ي رضائ��ي نام پدر بداغعلي نشان��ي  -محکوم به :بموجب درخواست اج��راي حکم مربوطه به
شماره  9710093037600462و شماره دادنامه مربوطه  9709973037600321محکوم عليه محکوم
اس��ت به انتقال سند رسميخ��ودرو پرايد به شماره انتظامي 977ل  – 13ايران  16در حق محکوم له و
پرداخت حق اجرا .
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه  6شوراي حل اختالف شهرستان
فرديس – زهرا زروندي
اجرائيه
مشخص��ات محکوم له :رديف  -1نام عمران ن��ام خانوادگي مهدوي اقدم هريس نام پدر کاظم نشاني
استان البرز –شهرستان کرج – شهرکرج – جاده مالرد فرديس روبروي مرغ مادر کاالي برق مهدوي
مشخص��ات محکوم عليه  :ردي��ف  -1نامهادي نام خانوادگي خضري نام پ��در عبداله نشاني  -رديف
 -2نام مهدي نام خانوادگي نيکنام نام پدر -نشاني البرز – فرديس – مرکزي – فرديس – فرديس ج
مالرد بين فلکه دوم و کانال روبروي پمپ بنزين خ  ( 51شقايق ) پ 49مشخصات نماينده يا قائم مقام
قانوني محکوم له/محکوم عليه نام اميررضا نام خانوادگي عسکري حسينيه نام پدر محمدحسن نشاني
است��ان البرز – شهرستان کرج – گوهردشت – فلکه اول – خيابان قايم ( داريوش سابق ) کوچه قايم
يک – پ  – 17واحد  10نوع رابطه وکيل محکوم له/محکوم لهم عمران مهدي اقدم هريس محکوم
ب��ه :بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره  9609983037201138و شماره دادنامه مربوطه
 9709973037200117محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ  130 / 000 / 000ريال بابت اصل
خواسته و مبلغ  1 / 820 / 000ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه در مرحله بدوي
و خسارت تاخيرتاديه از تاريخ سررسيد چک الي زمان وصول در حق محکوم له و پرداخت حق اجرا .
مسئول دفتر شعبه  2شوراي حل اختالف شهرستان فرديس – مريم نظري
اجرائيه
مشخص��ات محکوم له :رديف  -1نام بهنام نام خانوادگيهادي توران پشتي نام پدر اکبر نشاني استان

اعدام سلطان سکه کمتر از يک ماه ديگر

شد.وي در پاسخ به اي��ن سوال که اخيرا
مع��اون حقوقي رئيس جمه��ور از ارسال
نامهاي به قوه قضائيه در رابطه با متهمان
اي��ن پرونده خبر داده ب��ود ،آيا نامهاي در
اين رابطه به دست شما رسيده است؟ بيان
داشت :به دادگستري استان نامهاي ارسال
نشده است و از ارس��ال نامه به ستاد قوه
قضائيه و يا نهادهاي ديگر اطالعي ندارم.
به گزارش مه��ر ،نوزدهم دي ماه گذشته
حسب گ��زارش کتبي يک��ي از نهادهاي
امنيت��ي که ب��ه دادس��راي شهيد مقدس
ارجاع ش��د ،به موجب دستورات قضايي و
با آغاز تحقيقات انجام شده ،مشخص شد
متهمان پرونده با هدايت افسران اطالعاتي
سيا و موساد ماموريتهاي سه گانهاي را
شامل موضوعات زيست محيطي ،نفوذ در
جامعه علميايران و جمع آوري اطالعات
از اماک��ن حساس و حياتي کشور از جمله
پايگاههاي موشکي کشور دنبال ميکرده
اند؛ در تحقيقات انجام شده برخي متهمان
به انجام سفره��اي متعدد به سرزمينهاي

اشغال��ي از جمل��ه به منظ��ور شرکت در
کنفران��س مناري��د ک��ه با حض��ور افسر
اطالعات��ي موساد در رژي��م صهيونيستي
برگزار ش��ده ،اقرار و اذع��ان کردهاند که
هدف کل��ي پروژه مشترک سازمان سيا و
موساد ،ايجاد بحران در برخي از حوزههاي
زيس��ت محيطي ايران ب��وده و اطالعات
جمع آوري ش��ده از طريق عوامل پنهان
به آمريکا انتقال مييافته و در همين راستا
دو نفر از افسران سازمان اطالعات آمريکا
ب��ا هويت معل��وم در پوششهاي مختلف
به اي��ران و برخي از استانهاي کشور سفر
کردهاند که از جمل��ه اهداف آنها ،ايجاد
موسسهاي در قال��ب فعاليتهاي زيست
محيط��ي بوده و طبق اسن��اد موجود ،اين
موسس��ه در حدود يک دهه قبل در ايران
با طراحي آمريکاييها براي تحقق اهداف
مدنظر سرويسه��اي اطالعاتي سازمان
سي��ا و موس��اد و جم��ع آوري اطالعات
طبقه بندي ش��ده در حوزههاي دفاعي و
موشک��ي کشور ايجاد ش��ده است.حسب

الب��رز – شهرست��ان کرج – شهر کرج – فرديس – خ  13غربي قديم – برج مانيل – طبقه  – 4واحد
 16مشخصات محکوم عليه  :رديف  -1نام رضا نام خانوادگي کاظمينام پدر علي بخش نشاني مجهول
المکان محکوم به :بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره  9709983037200223و شماره
دادنام��ه مربوط��ه  9709973037200461محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ 2 / 765 / 000
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ  90 / 000 / 000ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخيرتاديه از تاريخ
سررسي��د چ��ک  94 / 11 / 1 – 010314و  94 / 12 / 20 – 010308و  94 / 7 / 28 – 107396الي
زمان وصول در حق محکوم له و پرداخت حق اجرا .
مسئول دفتر شعبه  2شوراي حل اختالف شهرستان فرديس  -نظري
اجرائيه
مشخص��ات محکوم له :رديف  -1نام بهنام نام خانوادگيهادي توران پشتي نام پدر اکبر نشاني استان
الب��رز – شهرستان کرج – شهرکرج – فردي��س – خ  13غربي قديم – برج مانيل – طبقه  – 4واحد
 16مشخص��ات محکوم عليه  :رديف  -1نام علي حسين نام خانوادگي ترکاشوند نام پدر حسين نشاني
مجهول المکان محکوم به :بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره  9709983037200222و
شماره دادنامه مربوطه  9709973037200466محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 000
 20 /ريال بابت اصل خواسته و مبلغ  1 / 340 / 000ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخيرتاديه از
تاريخ سررسيد چک  95 / 12 / 6الي زمان وصول در حق محکوم له و پرداخت حق اجرا .
مسئول دفتر شعبه  2شوراي حل اختالف شهرستان فرديس  -نظري
دادنامه
پرونده کالسه  9709983037400266شعبه  4شوراي حل اختالف شهرستان فرديس تصميم نهايي
شم��اره  9709973037400559خواهان  :خانم صاحبه براري فرزند کيانوش به نشاني استان البرز –
شهرست��ان کرج – کرج – فرديس – فلکه  – 5خياب��ان پاکسان شرقي – مجتمع پاليز – واحد 18
خوان��ده  :آق��اي نگين پوريا فرزند فاتح به نشاني مجهول المکان خواسته  :الزام به تنظيم سند خودرو
راي قاض��ي شورا درخصوص دعواي خانم صاحبه ب��راري فرزند کيانوش به طرفيت خانم نگين پوريا
فرزند فاتح به خواسته الزام به تنظيم سند خودرو پرايد به شماره انتظامي 221 – 68ص  92مقوم به
 60 / 000 / 000ري��ال و مطالب��ه خسارات دادرسي شورا بامالحظه اوراق و محتويات پرونده از جمله
دادخواست تقديميرونوشت مصدق تاييديه نقل و انتقال خودرو به شماره  10102139214333مورخ

محتويات پرونده ،يکي از متهمان اصلي،
با مشخصات اختصاري م.ط داراي تابعيت
سه گان��ه ايراني ،آمريکاي��ي و انگليسي،
عضو و پشتيبان مالي موسسه ايراني حيات
وحش بوده و همچنين ديگر عضو موثر و
مدير اين موسسه کاووس سيداماميداراي
تابعيت مضاعف کانادا و از مرتبطان اصلي
افسر اطالعاتي آمريک��ا در ايران بوده به
نحوي که اين افسر اطالعاتي در سفر به
ايران در منزل کاووس سيدامامياستقرار
مييافت��ه اس��ت .اين شبک��ه در پوشش
اجراي پروژههاي علميو زيست محيطي
نسبت به جم��ع آوري اطالعات مورد نياز
اقدام ميکرده است.طبق تحقيقات انجام
ش��ده اعض��اي اي��ن شبک��ه در برخي از
مناطق استراتژيک کشور تعدادي دوربين
در ظاه��ر براي رصد امور زيست محيطي
نصب ک��رده بودند ک��ه در واقع پوششي
ب��راي رصد فعاليته��اي موشکي کشور
ب��وده و تصاوير و اطالع��ات ثبت شده را
براي بيگانگان ارسال ميکردهاند.
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حوادث
نجات  ١۹کوهنورد از ارتفاعات
زردکوه

مديرعامل جمعيت هاللاحمر چهارمحال
و بختياري از نجات  ۱۹کوهنورد توسط
تيمهاي امدادي هالل احمر چهارمحال
و بختياري خبر داد.سيداحمد مرتضويفرد
در گفتوگ��و با ايسن��ا ،بيان ک��رد۱۹ :
کوهنورد اه��ل الرستان است��ان فارس
توس��ط پنج تن از نجاتگ��ران کوهستان
تيمهاي امدادي هالل احمر چهارمحال
و بختياري نجات يافتند.به گفته وي روز
 ۱۷آب��ان ساعت  ۹:۰۵دقيق��ه به مرکز
عمليات کنت��رل امداد و نج��ات اطالع
دادند ک��ه  ۱۹کوهنورد طب��ق وعدهاي
که قرار بود ساعت هشت صبح به محل
بازگردند ب��ه دليل گمکردن راه از آنهاي
خبري نيست که سرانج��ام با اعزام پنج
ت��ن از نجاتگران کوهستان به منطقه ،تا
عصر موفق به نجات آنها شديم.
 ۲فوتی و  ۲۱مجروح در  ۴تصادف
اتوبوس بامداد جمعه

رييس مرکز اطالعات و کنترل ترافيک
پليس راهور ناجا از کشته شدن  ۲تن و
مجروحيت  ۲۱نفر در  ۴تصادف اتوبوس
در بامداد جمع��ه خبر داد .سرهنگ نادر
رحمان��ي در گفتگو با مهر ،افزود :حوالي
ساع��ت  ۱:۵۵بامداد جمع��ه در کيلومتر
 ۲۰مح��ور ساوه  -بويين زهرا در استان
مرک��زي بر اثر برخورد س��واري پرايد با
اتوب��وس ۷ ،ت��ن مجروح شدن��د که از
اي��ن تعداد يک نف��ر سرنشين سواري و
 ۶تن سرنشي��ن اتوب��وس بودند.وي با
بيان اين که اتوب��وس مذکور متعلق به
تعاون��ي ايران پيما اصفه��ان بود افزود:
اتوبوس ب��ا  ۲۲سرنشي��ن از تنکابن به
سمت اصفهان ميرفت که بعد از تغيير
مسير ناگهاني س��واري پرايد و برخورد
با س��واري مذکور از مسير خود منحرف
و واژگ��ون شد.رييس مرکز اطالعات و
کنت��رل ترافيک پليس راهور ناجا افزود:
در حادث��ه دوم  ،حوال��ي ساع��ت ۳:۲۰
بام��داد جمع��ه در کيلومت��ر  ۴۴محور
دامغ��ان  -سمنان يک دستگاه اتوبوس
ب��ه دليل عدم توج��ه به جل��و راننده و
برخ��ورد با کشن��ده ه��وو ۲ ،تن کشته
و  ۱۰ت��ن مجروح شدند.ب��ه گفته وي
اتوبوس مذکور با  ۲۷سرنشين از مشهد
ب��ه سمت تهران در حال حرکت بود که
دچار اين حادث��ه شد.رحماني از برخورد
ي��ک دستگ��اه اتوبوس با ک��وه در باند
شمالي آزادراه قزوين  -رشت خبر داد و
گفت :اين حادثه حوالي ساعت  ۳بامداد
جمعه رخ داد که در پي آن  ۴تن مجروح
شدند.وي ب��ا تاکيد بر اين که علت اين
حادثه هم اکنون در دست بررسي است
اف��زود :اتوبوس ياد شده با  ۱۳سرنشين
از ته��ران به سم��ت الهيجان ميرفت
که دچار اي��ن حادث��ه شد.رييس مرکز
اطالعات و کنترل ترافيک پليس راهور
ناجا به برخ��ورد يک دستگاه اتوبوس با
گاردريل در کيلومتر  ۵۵آزادراه اميرکبير
استان اصفه��ان اشاره کرد و افزود :اين
حادث��ه حوالي ساعت  ۶:۴۵بامداد جمعه
در حال��ي رخ داد ک��ه اتوبوس مذکور با
 ۲۳سرنشي��ن از بوشهر به سمت تهران
در ح��ال حرکت بود.وي با اشاره به اين
ک��ه حادثه مذکور کشته و زخمينداشته
است تاکيد کرد :عدم توجه به جلو راننده
اتوبوس علت اين حادثه بوده است.

 93 / 5 / 27ک��ه حاک��ي از انتقال خودرو موضوع دعوي به موج��ب عقد بيع به خواهان است و سند
مالکي��ت وسيل��ه نقليه به شماره  10102139214333مورخ  93 / 5 / 27و اظهارات خواهان به شرح
صورتجلسه تنظيميمورخ  97 / 5 / 27و اينکه خوانده عليرغم ابالغ قانوني در جلسه رسيدگي حضور
نيافت��ه و دفاعي نکرده است و مدارک استن��ادي خواهان مصون از تعرض و ايراد مانده است و اينکه
انتق��ال قطع��ي سند از اثار بيع ميباشد لذا دعوي خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 219 – 10
–  362 – 221قان��ون مدن��ي و مواد  515 – 198قانون ايي��ن دادرسي دادگاههاي عموميو انقالب
در ام��ور مدني حکم به محکوميت خوانده به حضور در يکي از دفاتر اسناد رسميو انتقال قطعي سند
خودرو به شماره انتظامي 221 – 68ص  92به نام خواهان به انضمام پرداخت هزينه دادرسي به مبلغ
 900 / 000ريال در حق خواهان صادر و اعالم ميگردد راي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از
ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و نيز ظرف بيست روز پس از ان قابل تجديد نظر در محاکم محترم
عموميحقوقي شهرستان فرديس ميباشد .
قاضي شعبه چهارم شوراي حل اختالف فرديس – آهويي
دادنامه
پرون��ده کالسه  9709983037600233شعبه  6شوراي حل اختالف شهرستان فرديس تصميم نهايي
شم��اره  9709973037600523خواهان  :خانم راحله برهان فرزند منصورعلي به نشاني استان البرز –
شهرستان کرج – کرج – خيابان فرديس فلکه دوم پاساژ قايم ط باال پ  40طالسازي ميداس خوانده :
آقاي ميالد بيرجندي به نشاني مجهول المکان خواسته  :مطالبه وجه بابت  (( ...راي شورا )) درخصوص
دادخواست خواهان راحله برهان بطرفيت ميالد بيرجندي بخواسته مطالبه  6 / 000 / 000ريال به موجب
پرينت بانکي بابت بيعانه خريد يک قالده سگ به انضمام هزينه دادرسي  ،نظر به اينکه خواهان در جلسه
رسيدگي اعالم نموده در دو مرحله بابت بيعانه خريد يک قالده سگ مبلغ  6 / 000 / 000ريال ( خريد
اينترنتي ) به شم��اره کارت خوانده  6037997301419272واريز نمودم ولي خوانده به تعهد خود عمل
نکرده است مطالبه وجه واريزي را دارم  .خوانده در جلسه حاضر نشده ( ماده  ) 73شورا خواسته خواهان
را وارد دانسته و به استناد مواد  522 ، 519 ، 512 ، 198قانون آيين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت
 6 / 000 / 000ري��ال باب��ت اصل خواسته و  1 / 710 / 000ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان
محکوم مينمايد  .راي صادره غيابي و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در شورا و ظرف  20روز
پس از آن قابل تجديد نظر در محاکم عموميحقوقي شهرستان فرديس ميباشد .
قاضي شوراي حل اختالف فرديس – مقصود عبدي

