اخبار
افزايش ساالنه  ۲۵۰هزارنفري
جمعيت تهران

اس��تاندار ته��ران گفت  :هر س��ال ۲۵۰
هزار نفر به جمعيت اس��تان تهران اضافه
ميشود.انوش��يروان محس��ني بندپي در
مراسم رونمايي از اسناد توسعهاي استان
تهران اظهار داش��ت :برخورداري و بهره
مندي  ۱۱ميليون حاشيه نشين در کشور
از پوش��ش بيم��ه همگان��ي و همچنين
افزايش س��هم بخش س�لامت از جمله
اين موارد بوده است .استاندار تهران ادامه
داد :قوه محرکه اقدامات انجام شده امروز
اعتباراتي اس��ت که به همه اين اقدامات
سرعت ميبخشد و روند تکميل مطالعات
توسعهاي استان تهران را موجب ميشود؛
متاس��فانه برخ��ي از مس��ووالن ما هنوز
تصور ميکند تهران ،اس��تان برخورداري
اس��ت اين در حالي است که ما در حدود
 ۶شهرس��تان تخت بيمارس��تاني نداريم
و اي��ن موض��وع در شهرس��تان پرديس
مشاهده ميشود.محسني بندپي با اشاره
به اينکه برخ��ي از وزراء عليرغم بودجه
در اختيار ،س��هميکه بايد را براي تهران
قائل نميش��وند ،گفت :در استان تهران
 ۸۵۰۰کالس درس تخريب��ي ۱۷ ،هزار
کالس کمبود و  ۱۱۰۰کالس از وسايل
استاندارد گرمايشي برخوردار نيستند اين
در حالي است که هر سال  ۲۵۰هزار نفر
به جمعيت استان تهران اضافه ميشود.
وزير علوم از مجلس
کارت زرد گرفت

نمايندگان از پاسخهاي وزير علوم به سوال
نماينده داراب قانع نشدند.به گزارش ايلنا،
سواالت رضا انصاري نماينده مردم داراب
و زرين دش��ت و ش��هاب نادري نماينده
پ��اوه از وزير علوم ،تحقيق��ات و فناوري
روز سهش��نبه در دستور کار مجلس قرار
گرفت.بر اين اس��اس رض��ا انصاري که
درباره س��اماندهي وضعيت دانش��جويان
دکتري سوال کرده بود از پاسخ وزير قانع
نشد و سوال را به راي گذاشت ،نمايندگان
هم با  ۷۲راي موافق ۹۱ ،راي مخالف و ۳
راي ممتنع از مجموع  ۱۹۵نماينده حاضر
در صحن پاسخهاي غالميرا قانع کننده
ندانس��تند.درنتيجه وزير علوم از مجلس
کارت زرد دريافت کرد.
احضار دو عضو شوراي شهر تهران
به دادسرا

صبح دي��روز ناهي��د خداکرميو محمود
ميرلوحي ،دو عضو ش��وراي شهر تهران
به دادسرا احضار ش��دند.به گزارش مهر،
محمود ميرلوحي صبح سه شنبه به دليل
شرکت در دادسرا در جلسه شوراي شهر
حضور نداشت ،هرچند که در ابتداي جلسه
شوراي شهر و قبل از آغاز جلسه با حضور
بر صحن شورا در مورد جلسه دادسرايش
با اعضاي ش��وراي ش��هر صحبت کرد.
احمد مس��جدجامعي با توجه به ش��رايط
روز سهش��نبه ش��ورا و نبودن چند تن از
اعضا قصد خروج از صحن شورا را داشت
که محسنهاشميگفت :از صحن خارج
نشويد چون جلسه از نصاب ميافتد و تاکيد
کرد که با توجه به شرايط ايجادشده فقط
ناهيد خداکرميک��ه دادگاه دارد ميتواند
از صحن خارج ش��ود و محمود ميرلوحي
هم که صب��ح دادگاه بوده ،انش��اهلل به
زودي برميگردد.ميرلوحي در حالي براي
اتهامش به دادسرا مراجعه کرد که حسيني
ميالني و اعطا وي را همراهي ميکردند
و بعد از جلسه دادسرا نيز ميرلوحي براي
شرکت در جلسه شورا به صحن آمد.بعد از
آمدن محمود ميرلوحي به صحن شوراي
ش��هر تهران ناهيد خداکرميبا همراهي
حجت نظري در پي شکايت ستاد امر به
معروف و نه��ي از منکر اصفهان و براي
بررسي پرونده اش به دادسرا رفت.

رئيس مرکز مديريت پيوند و درمان بيماريهاي وزارت بهداشت:

بسته حمايتي بيماران  SMAنيازمند تامين اعتبار  230ميليارد ريالي

رئي��س مرکز مديريت پيون��د و درمان
بيماريه��اي وزارت بهداش��ت ضمن
تشريح بس��ته حمايتي وزارت بهداشت
ب��راي بيم��اران  ،SMAگف��ت :طبق
برآورده��اي م��ا هزينه بس��ته خدمتي
ب��راي کل بيم��اران  SMAبال��غ بر
 ۲۳۰ميليارد ريال اس��ت .دکتر مهدي
ش��ادنوش در گفتوگو با ايسنا ،با بيان
اينک��ه بيم��اري  SMAبع��د از CF

دومين بيماري کشنده اتوزومال مغلوب
است که با ضعف پيشرونده عضالني
و بهواسطه تخريب نورونهاي حرکتي
آلفا در ش��اخ قدامينخ��اع رخ ميدهد،
گفت :فرمهاي شايع اين بيماري در ۸۰
درصد موارد ناشي از نقص ژنتيکي بوده
و موارد کمتر ش��ايع آن که ش��امل ۲۰
درصد موارد هس��تند ،به نقص ژنتيکي
ارتباط ندارند.

ش��انوش درباره اعتبار م��ورد نياز براي
تام��ن داروي اي��ن بيم��اران نيز گفت:
باي��د توجه ک��رد که ميزان م��ورد نياز
دارو براي هر بيمار در س��ال اول شش
تزريق و از سال دوم تا پنجم ،سالي سه
تزريق است که مجموع ًا براي اين دوره
درماني  ۱۸آمپول شامل داروي بيماران
 SMAني��از خواهد ب��ود .حال قيمت
هر آمپ��ول  ۷۰هزار دالر برآورد ش��ده
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اس��ت .بنابراين مجموع هزينههاي هر
ي��ک بيمار  SMAيک ميليون و ۲۰۰
هزار دالر خواهد بود .وي تاکيد کرد که
هنوز در ايران طرح سرشماري بيماران
 SMAکامل نش��ده اس��ت و بنابراين
محاس��به دقيقي از بيماران نيازمند دارو
وجود ن��دارد .البته طب��ق پيشبيني ما
 ۳۰درص��د بيماران  SMAدر کش��ور
به دارو ني��از دارند .در عي��ن حال بايد

توجه کرد که طبق برآوردهاي ما هزينه
بسته خدمتي براي کل بيماران SMA
بال��غ بر  ۲۳۰ميليارد ريال بوده و هزينه
تجهيزات کمک تنفس��ي مورد نياز در
منزل نيز براي  ۴۰درصد بيماران حدود
 ۴۰۰ميليارد ريال خواهد بود.

دستاوردهاي کميته امداد در چهلمين سالگرد انقالب

ايجاد ساالنه  ۱۷۰هزار فرصت شغلي توسط کميته امداد

گروه اجتماعي :معاون اشتغال و خودکفايي
کميته امداد با اش��اره به اينکه ساالنه ۱۷۰
هزار فرصت ش��غلي بر اساس برنامه شش
ساله امداد ايجاد ميشود ،افزود :سال گذشته
اين هدف محقق ش��د و در  ۹ماهه نخست
امسال هم  ۸۲هزار فرصت شغلي ايجاد شده
است.
حج��تاهلل عبدالملک��ي مع��اون اش��تغال
و خودکفاي��ي کميت��ه ام��داد در خصوص
دستاوردهاي کميته امداد در چهلمين سالگرد
انقالب اظهار داشت :تاکنون يک ميليون و
 ۵۰۰هزار طرح اقتصادي و  ۳۰۰هزار فعاليت
کاريابي توسط کميته امداد انجام شده و ۷۰۰
هزار خانواده خودکف��ا و از حمايت اين نهاد
خارج شدهاند.عبدالملکي گفت ۹۰۰ :هزار نفر
از افراد بيکار در کشور ميزان تحت حمايت
کميته امداد هستند و اين نهاد موظف است
به  ۵۰۰هزار نفر بيکاري که که تحت حمايت
امداد نيس��تند هم خدماتي ارائه کند.معاون
اش��تغال و خودکفايي کميته امداد با اش��اره
به اينکه ساالنه  ۱۷۰هزار فرصت شغلي بر
اساس برنامه شش ساله امداد ايجاد ميشود،
افزود :س��ال گذش��ته اين هدف محقق شد
و در  ۹ماهه نخس��ت امس��ال هم  ۸۲هزار
فرصت ش��غلي ايجاد شده اس��ت .اگر نظام
بانکي و تشکيالت دولتي همکاري الزم را
داشته باش��ند ،تا پايان سال به هدف برنامه
ميرسيم.پرويز فتاح رئيس کميته امداد امام
خميني (ره) نيز خاطرنشان کرد :اکنون يکصد
و هفتاد هزار يتيم در کشور وجود دارد و هر
يتي��م  ۵حاميدارد و به عبارتي بيش از ۸۰۰
هزار حامييتيم در کشور داريم.فتاح با بيان
خاطرهاي از ديدار با يک خانواده مس��يحي
به تاس��ي از ديدارهاي رهبر معظم انقالب

مس��ئوليت را تبريک گفت؛ اين شهيد يک
هفته قبل از شهادت  ۵۰يتيم تحت پوشش
خ��ود را س��اماندهي کرد و يتيمان ش��هيد
همداني را به عرش بردند.وي با اش��اره به
نقش کردم در تحقق انقالب اسالميگفت:
بدون ش��ک ،عامل معجزه انقالب و امام؛
مردم بودند و امام همه مشکالت را با مردم
حل کرد الزم اس��ت تا فقر را نيز به کمک
مردم حل کرده ،زي��را به دولت و دلتمردان
نميشود دل بست.
اکن�ون  ۴درصد از  ۸۲ميليون نفر تحت
پوشش کميته هستند

گفت :اين فرد نقل ميکرد که اقوام خارج از
کشور آنها نگران وضعيت معيشتيشان بودند
که در پاس��خ به آنها گفته است مسلمانان
حاميمسيحيان نيز هس��تند.وي همچنين
گف��ت :تمام افراد اهل تس��نن سيس��تان و
بلوچستان زير چتر حمايت شيعيان قرار دارند
و حتي خانواده کمولهها نيز از پوشش کميته
امداد بي بهره نيس��تند و اين از مکتب امام
راحل و انقالب اسالمياست.
س�ياه نماي�ي در فقر نه ب�ه صالح نظام
است و نه به نفع اسالم

رئيس کميته ام��داد همچنين ب��ا انتقاد از
برخي اظهارات غير واقعي گفت :سياه نمايي
در فقر نه به صالح نظام اس��ت و نه اسالم
اين موضوع را ميپس��ندد .فتاح به رشد روز
افزون خيريهها بعد از انقالب اشاره و تصريح

ک��رد :در قبل از انقالب تع��داد خيريهها به
 ۱۰۰۰مورد هم نميرسيد ،اما اکنون بيش
از  ۱۵۰ه��زار خيريه در کش��ور وجود دارد و
همه دس��تگاههاي مختلف حمايتي به نفع
محرومين به خط شده اند.وي با بيان اينکه
قصور افراد را نبايد به پاي نظام نوشت گفت:
چالههايي که امام راحل در س��ال  ۵۷صاف
کردن��د نبايد دوباره ايجاد کرد.رئيس کميته
ام��داد به توجه ويژه نظام به قش��ر ضعيت
و همچنين محروميت زدايي اش��اره کرد و
گفت :به عنوان نمونه هر چراغي که در يک
خانه روستايي روش��ن ميشود بالغ بر ۱۰۰
ميليون هزينه در بر دارد و اين هزينه براي
گاز ،آب و جاده س��ازي نيز وجود دارد برخي
متاس��فانه ميگويند با توجه به جمعيت کم
روستا در مقابل شهر اين کار توجيه ندارد ،اما
اين هزينهاي است که نظام با افتخار براي

رئيس پليس امنيت عموميتهران بزرگ

بازداشت  ۶قاچاقچي انسان در شهرري

رئيس پليس امنيت عموميتهران بزرگ از انهدام
باند قاچاق اتباع افغانس��تاني ،در شهرري خبر داد.
به گزارش تسنيم ؛ سردار علي ذوالقدري با اعالم
خبر انهدام باند قاچاق اتباع افغانستان در شهرري
درباره جزئيات اين خبر اظهار کرد :در اواسط دي
 97خبري مبني بر تيراندازي و درگيري مسلحانه
در محله  13آبان ش��هرري و مجروح شدن يکي
از ش��هروندان ،در فضاي مجازي منتشر شد که
به رعب و وحش��ت اهالي محل��ه انجاميد.رئيس
پليس امنيت عموميتهران بزرگ افزود :عليرغم
اينکه علت اصلي درگيري ،اختالف حساب مالي
و تس��ويه حسابهاي شخصي بيان ش��ده بود اما
مأم��وران پايگاه نهم پليس امنيت عموميتهران
بزرگ ،براي بررس��ي موضوع وارد عمل ش��دند.
وي ادامه داد :در بررس��يهاي اولي��ه افرادي که
اقدام به تيراندازي کرده بودند ،شناس��ايي شده و
بر اين اس��اس تحقيقات براي شناس��ايي محل
اختفاي متهمان و دس��تگيري آنها در دستور کار
م��أوران قرار گرفت.ذوالق��دري تصريح کرد :پنج
تيم عملياتي مأموران با هماهنگي مرجع قضايي
به مح��ل اختفاي متهمان اعزام ش��ده 6 ،متهم
را در بازداش��ت ک��رده و براي تحقيقات به پايگاه
نه��م پليس امنيت عموميته��ران بزرگ منتقل
کردند.رئيس پلي��س امنيت عموميتهران بزرگ

آگهی حصر وراثت آقای صادق شهرت موسوی پور نام پدر نصراله بشناسنامه  1850450005صادره از رامهرمز
درخواستی به شماره پرونده  970506بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم
نصراله شهرت موسوی پور بشناسنامه  29صادره کهگیلویه در تاریخ  1391/11/29در بهبهان اقامتگاه خود فوت
ورثه اش عبارتند از  -1 :متقاضی صادق موسوی پور فرزند نصراله ش ش  79/9/19-1850450005صادره بهبهان
(پسر متوفی)  -2غضنفر موسوی پور فرزند نصر اله به ش ش  38/8/5-5509791977صادره بهبهان (پسر متوفی)
 -3اله یار موسوی پور فرزند نصراله ش ش  45/6/1-5999638461صادره بهبهان (پسر متوفی)  -4خدایار موسوی
پور فرزند نصراله به ش ش  49/10/4-5999638471صادره رامهرمز ( پس��ر متوفی)  -5علی موس��وی پور فرزند
نصر اله به ش ش  53/4/2-329صادره بهبهان (پس��ر متوفی)  -6جمش��ید موس��وی پور فرزند نصر اله به ش ش
 57/7/2-687صادره یاسوج ( پسر متوفی)  -7جان بی بی موسوی پور به ش ش  41/12/2-5509790985صادره
بهبهان ( دختر متوفی)  -8مریم آتش برات فرزند خدا یار  57/5/1-5999598427صادره بهبهان ( همسر 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 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.
عنایت اله اروند  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگهی حصر وراثت بانو فاطمه ش��هرت جاللی پور نام پدر محمد اس��ماعیل بشناس��نامه  1582صادره از بهبهان
درخواستی به شماره پرونده  970513بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحوم
شریفه ش��هرت ساداتی بشناس��نامه  32صادره بهبهان در تاریخ  88/2/14در بهبهان اقامتگاه خود فوت ورثه اش
عبارتند از  -1 :متقاضی فاطمه جاللی پور فرزند محمد اس��ماعیل ش ش ( 64/12/21-1582دختر متوفی)  -2مریم
جاللی پور فرزند محمد اسماعیل ش ش ( 1368/9/19-1850065977دختر متوفی)  -3الهام جاللی پور فرزند محمد
اس��ماعیل ش ش  (71/1/5-1850198829دختر متوفی) -4ش��هرام جاللی پور فرزند محمد اسماعیل ش ش -566
( 55/11/28پسر متوفی)  -5مهدی جاللی پور فرزند محمد اسماعیل ش ش ( 57/10/6-1026پسر متوفی)  -6هادی
جاللی پور فرزند محمد اسماعیل ش ش ( 59/11/11-1787پسر متوفی)  -7محمد جاللی پور فرزند محمد اسماعیل
ش ش ( 61/3/5-335پسر متوفی ) -8محمد اسماعیل جاللی پور فرزند قربان ش ش ( 34/4/1-160همسر 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 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.
عنایت اله اروند  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگهی حصر وراثت آقای حس��ین شهرت کوهی نام پدر موسی بشناسنامه  1359-23صادره بهبهان درخواستی به
شماره پرونده  970555بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم شادروان مرحوم موسی
ش��هرت کوهی بشناسنامه  1307-7صادره بهبهان در تاریخ  1397/10/1در بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه
اش عبارتند از  -1 :متقاضی حسین کوهی به شماره شناسنامه  1359-23بهبهان (پسر متوفی)  -2حسن کوهی به
ش ش  1357-904بهبهان (پس��ر متوفی)  -3محسن کوهی به ش ش  1367-461بهبهان (پسر متوفی)  -4حبیب اله

خاطرنشان کرد :متهمان در ابتدا منکر جرايم خود
بودند اما در بررسيهاي تکميلي از سوابق متهمان
مشخص ش��د که آنها مدتي پيش در يک اقدام
مجرمانه  51نفر از اتباع افغانس��تاني را به صورت
قاچاق از مرزها عبور داده و به جرم قاچاق انسان
نيز در س��ال  1395تحت تعقيب قضايي بودند و
اخيراً با همدس��تي يکديگر اقدام به قاچاق مجدد
اتباغ افغانس��تاني کرده که به همين دليل با هم
درگير ش��دهاند.وي افزود :در بازجوييهاي انجام
شده مشخص ش��د که اين افراد ،با چند دستگاه
خودروي س��واري با دريافت س��ه ميليون تومان
وجهنقد از هر نفر ،اقدام به جابهجايي اتباع غيرمجاز
افغانستاني کرده تا اين افراد را در بخشهاي مختلف
شهر تهران اسکان دهند اما به خاطر اختالفهاي
مالي و درگيريهاي متعدد ب��ا اين اتباع اقدام به
تيراندازي کردهاند.

محروميت زدايي انجام ميدهد.
سطح رفاه شکل گرفته با قبل از انقالب
به هيچ وجه قابل مقايسه نيست

فتاح گفت :س��طح رفاه شکل گرفته با قبل
از انقالب به هيچ وجه قابل مقايسه نيست
و براي مبارزه با فقر مانند دفاع مقدس بايد
جهاد صورت پذيرد.وي بر لزوم ايجاد عدالت
اجتماع��ي و اقتصادي تاکيد و خاطرنش��ان
کرد :تبعيض ،م��ردم را رنج ميدهد و نظام
بايد با اين مساله مقابله کند.وي افزود :شهدا
قبل از ش��هادت انفاق گر بودند و در مرحله
پايان از جان خود انفاق ميکردند و خريدار
آنها خداوند بود .به طور مثال شهيد همداني
اولين کس��ي بود که پ��س از حضور من در
کميته امداد ،در حالي که سوريه از حرم دفاع
ميک��رد با بنده تماس گرف��ت و قبول اين

فتاح با اش��اره به نقش مدافعان حرم و لزوم
دفاع از مظلوم گفت :نيروهاي کميته امداد
عاشق دفاع از حرم اهل بيت هستند و کار ما
در کميته امداد نيز مانند همان دفاع از حرم
اس��ت.وي گفت :کميته امداد در  ۱۴اسفند
 ۵۷با فرمان امام خميني تاسيس شد .کميته
امداد خيلي ساده کار خود را آغاز کرد و بعد از
آن و در اين چهل سال به يک بلوغ معنوي
رسيده و  ۲۰خدمت متنوع را به مددجويان
ارائه ميکند .تمام مددجويان بالاستثناء بيمه
دارن��د و حتي از بيمه تکميلي و حوادث نيز
برخوردارند .ولي با اين وجود نيازها زياد شده
و درخواس��تها و تقاضاها زياد شده است.
به عنوان مثال با بردن برق نياز به وس��ايل
برقي هم به وجود آمد ،اما اکنون ديگر کسي
ني��از به آب و ب��رق و گاز ندارند ۶ .درصد از
جمعيت سال  ۵۷تحت پوشش کميته بودند،
ول��ي االن  ۴درصد از  ۸۲ميليون نفر تحت
پوشش هستند .رس��يدگي کميته حداقلي
است و کفايت نميکند .اگر خود کفايي براي
اين افراد فراهم شود.

معاون سازمان محيط زيست :

با اجراي طرح کاهش  14روز به روزهاي پاک پايتخت افزوده شد

معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط
زيست با اشاره به بهبود کيفيت هواي تهران نسبت
به مدت مش��ابه در سال گذش��ته ميگويد اقدامات
انجام شده توانسته است به مدت  14روز اثربخشي
داشته باشد و شهروندان تهران بيشتر هواي پاک و
سالم را تجربه کردهاند.مسعود تجريشي در گفتوگو
با پانا با اش��اره به اثربخش��ي مرحله دوم کاهش و
تغييراتي که قرار اس��ت در محدوده زوج و فرد شهر
تهران رخ دهد ،اظهار کرد :اي��ن موارد در کارگروه
ملي آلودگي هوا مطرح نميشود و آنچه در کارگروه
ملي مطرح ميش��ود ،مواردي اس��ت که اثربخشي
آن ملي و مربوط به کالنشهرهاي کشور باشد.وي
افزود :بهمن ماه سال گذشته بر اساس مصوبه دولت
تصميم گرفته شد که کارگروه کاهش آلودگي هوا از
رياست جمهوري به سازمان حفاظت محيط زيست
منتقل شود و در همين راستا کارگروه ملي کاهش
آلودگي هوا فعاليت خود را در سازمان محيط زيست
از بهمن ماه سال قبل آغاز کرد.معاون محيط زيست
انساني سازمان حفاظت محيط زيست افزود :نکتهاي
که وجود دارد اين اس��ت که بسياري از اقداماتي که
انجام ميشود يا ارزيابي ندارد يا وقتي طرحي داراي
ارزيابي محيط زيستي است ،اثربخشي آن مشخص
نيست .به عنوان مثال امس��ال در وضع مساوي با
سال گذشته  50درصد وضع هواي کالنشهر تهران

بهتر شده است اما اگر بپرسيم که چه سهميمعاينه
فني داشته يا سهم سوخت چقدر بوده ،تحليل داراي
اصالتي که بت��وان از آن دفاع کرد را نميتوان ارائه
داد.وي با اش��اره به اقدامات مديريت شهري تهران
در زمينه کاهش آلودگي هوا گفت :به نظر ميرسد
اقداماتي ک��ه در زمينه اجراي طرح کاهش صورت
گرفته ،توانسته طي  14روز اثربخشي داشته باشد و
شهروندان تهراني بيشتر هواي پاک و سالم را تجربه
کردهاند.تجريشي خاطرنشان کرد :يکي از مشکالتي
ک��ه در زمينه اجراي برخي طرحه��ا وجود دارد اين
است که نتوانستهايم در مدلسازيهايي که انجام
ميشود نشان بدهيم که اقداماتي که انجام شده آيا
موفقيتآميز بوده است؟ .ما به عنوان سازمان محيط
زيست در مرکز واقعا نه وظيفه داريم و نه تحليل آن
را انجام دادهايم و اين موارد نيز در کارگروه ملي هيچ
وقت مطرح نشده است.
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اخبار حوادث
دستگيري سارق داروخانههاي تهران

رئيس کالنت��ري نياوران از دس��تگيري
م��ردي ميانس��ال که ب��ا ک��ش روي از
داروخانهه��اي پايتخت اقدام به س��رقت
ميکرد ،خب��ر داد و گفت :در اين رابطه ۲
مالخر نيز دستگير ش��ده است.به گزارش
ايلنا ،سرهنگ «خليل لطفي» در تشريح
اين خبر ،بيان داش��ت :در نهم ماه جاري
(بهمن ماه) ،مام��وران عمليات کالنتري
در جري��ان يک فقره س��رقت به ش��يوه
کشروي از يکي از داروخانههاي س��طح
کالنتري قرار گرفتند و سريعا با حضور در
محل با مردي متشخص روبرو شدند که
با برداشتن لوازمياز داروخانه قصد سرقت
آنها را داش��ت .رئيس کالنت��ري نياوران
توضيح داد :مالک داورخانه اظهار داش��ت
که متهم از غفلت کارمندان سوء استفاده
کرده اس��ت و مقداري دارو ،سرقت کرده
اس��ت.وي با اش��اره به اينکه متهم پاسخ
درس��تي به س��واالت پليس نم��يداد ،به
کالنتري براي تحقيقات تکميلي منتقل
ش��د ،بيان داش��ت :در تحقيقات پليسي
مشخص ش��د که اين متهم براي اولين
بار مرتکب س��رقت نشده بلکه  ۱۵پرونده
مشابه در کالنتري عليه وي تشکيل شده
است و مشخصات س��ارق اعالميدر اين
پروندهها ،با فرد دستگيرشده مطابقت دارد.
وي ابراز کرد :در تحقيقات بعدي متهم به
 ۱۵فقره سرقت از داروخانهها اعتراف کرد
و علت آن را حس انتقام جويي و کينهاي
که از داروخانهها به دل گرفته بود ،اظهار
داشت.سرهنگ لطفي افزود :در واقع متهم
 ۵۴ساله پرونده مدعي بود چند سال پيش
از داروخانهاي دارو خريداري کرده بود که
به علت معيوب بودن دچار بيماري ش��ده
اس��ت و پس از آن تصميم گرفته است از
داروخانهها سرقت کند.
سرقت خودروهاي شاسيبلند
با استفاده از جرثقيل!

رئيس کالنتري  ۱۲۴قلهک از دس��تگيري
دو م��رد جوان خبر داد ک��ه با جرثقيل اقدام
به سرقت خودروهاي شاسيبلند ميکردند!.
به گزارش تسنيم ؛ با دريافت پنج خبر مشابه،
مبني بر س��رقت خودروهاي شاسيبلند در
محدوده قلهک در يک ماه گذش��ته تيمياز
مأموران کالنتري  124قلهک به طور ويژه
شناسايي و دستگيري سارق يا سارقان را بر
عهده گرفتند.در تحقيقات پليسي ،مشخص
شد که سرقتها توس��ط دو مرد جوان انجام
ميشود و سارقان با استفاده از يک دستگاه
جرثقيل ،خودروهاي شاسي بلند پارک شده
کنار خيابان را ،س��رقت ميکنند.در اقدامات
بعدي مشخص شد راننده جرثقيل در فاصله
دو تا س��ه کوچه به محل س��رقت ،جرثقيل
را آماده ميک��رده و با آمدن به محل پارک
خودروهاي شاس��يبلند ،با همکاري سارق
ديگر ،نسبت به برداشتن خودرو در مدت دو
الي سه دقيقه اقدام ميکردند.تحقيقات ادامه
داشت تا اينکه يکشنبه شب هفته جاري (14
بهمن  ،)97مأموران به يک دستگاه جرثقيل
که در حال برداش��تن يک دستگاه خودروي
توسان بودند ،مشکوک شده و راننده جرثقيل
را حين باال بردن خودروي شاس��ي دستگير
کردن��د اما نفر دوم که س��وار ب��ر خودروي
س��وارياش بود ،توانس��ت از محل متواري
شود.با دستگيري راننده جرثقيل ،تحقيقات
وارد مرحله بعدي شد و مأموران موفق شدند
ضمن شناسايي مخفيگاه سارق متواري ،وي
را نيز دستگير کنند.

کوهی به ش ش  1360-61بهبهان ( پس��ر متوفی)  -5ش��وکت کوهی به ش ش  ( 1339-930دختر متوفی)  -6شکر
صحرارو به ش ش 1339-1بهبهان ( همسر 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 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه
بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س��ری و رس��می که بعد از تاریخ ابزار ش��ود از درجه
اعتبار ساقط است.
محمد خدری  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان

به استناد قراردادبه شماره  ۶۶۰۳۰۲۹۳۱۷۰۰۸علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه ۹۷۰ ۱۷۱۵
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ یکم دیماه  ۱۳۹۷مامور ،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته
نشده ،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  ۱۸آئین نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های
کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابن آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد،
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرایی جریان خواهدیافت .تاریخ انتشار۱۳۹۷/۱۱/۱۷ :
جالل حدادی رئیس اداره اجرای استاد رسمی همدان

آگهی حصر وراثت آقای مختار ش��هرت طیبی نام پدر ابراهیم بشناس��نامه  1574صادره از بهبهان درخواستی به
ش��ماره پرونده  970389بخواس��ته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم ش��ادوران مرحوم
ابراهیم شهرت طیبی بشناسنامه  1036صادره بهبهان در تاریخ  95/12/30در بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه
اش عبارتند از  -1 :متقاضی ابراهیم طیبی به ش ش  1342-1574بهبهان (پس��ر متوفی)  -2محسن طیبی به ش ش
 1353-2236بهبهان ( پسر متوفی)  -3فرهاد طیبی به ش ش  1357-220بهبهان (پسر متوفی)  -4فرشید طیبی به ش
ش  1359-28بهبهان (پسر متوفی)  -5نرگس طیبی به ش ش  1340-1573بهبهان ( دختر متوفی)  -6صدیقه طیبی به
ش ش  1349-2128بهبهان ( دختر متوفی)  -7زهرا طیبی به ش ش  1347-28بهبهان ( دختر متوفی)  -8هما دهقان
فرزند ابراهیم به ش ش  1306-221کهگیلویه ( مادر 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 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف
یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س��ری و رس��می که بعد از تاریخ ابزار شود از
درجه اعتبار ساقط است.
محمد خدری  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان

آگهی ابالغ اجرائیه م الف  ۳۹۹۷شماره نامه ۱۳۹۷۰۴۰۲۶۰۳۳۰۰۱۶۲۰ -۱ :شماره بایگانی پرونده ۹۷۰۱۶۹۴ :تاریخ
صدور۱۳۹۶/ ۱۱ / ۱۵ :شماره پرونده ۱۳۹۷۰۵۱۲۶۰۳۳۰۰۵۹۵۴ :اگهی ابالغ اجرائیه کالسه  ۹۷۰۱۶۹۴طبق ماده ۱۸
آيين نامه اجرای اسناد رسمی بدینوسیله به آقای اشکان متین خواه ،شماره شناسنامه  ۳۸۶۰۲۲۸۶۲۵و پیام توسلی
آرا ،نام پدر :حسین  ،شماره شناسنامه  ،۸۲شماره یا شناسه ملی  ۳۸۷۵۷۷۸۳۱۶ :بدهکار پرونده کالسه فوق طبق
گزارش مورخ  ۶دیماه  ۱۳۹۷مامور ،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ،ابالغ می شود که برابر قرارداد
بانکی به شماره  ۶۶۰۰۸۸۲۹۰۶۰۰۵بین شما و بانک ملی شما مبلغ  ۶۲/۶۷۴/۸۷۳ریال اصل طلب به بانک ملی و روزانه
تا یوم الوصول ۱۷/۸۲۵ریال بدهکار می باش��یدکه براثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست اجرائیه نموده که
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده  ۱۸آئین نامه اجرا
مفاد اجرائيه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز
از تاریخ ابن آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد ،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرایی تعقیب
خواهد شد.تاریخ انتشار۱۳۹۷/۱۱/۱۷ :
جالل حدادی رئیس اداره اجرای استاد رسمی همدان

آگهي ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقاي سيد شفیع صادقی فرد فرزند سید عطا اهلل خواهان آقای
شمس الدين بابائي آب الوان فرزند شمس اله دادخواستي به طرفیت خوانده آقاي سيد شفيع صادقی فرد فرزند سید
عطا اهلل به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709987076200559شعبه 2
شورای حل اختالف شهرستان بهبهان ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/12/26ساعت  09:00تعيين كه به دستور
ش��ورا طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان
مراتب يک نوبت در يكي از جرايد كثير االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده طرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به
دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود  ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
قاضی شعبه  2شورای حل اختالف شهرستان بهبهان – محمد خدری

آگهی ابالغ اجرائیه م الف  ۳۹۹۶ش��ماره پرونده ۱۳۹۷۰۴۰۲۶۰۰۳۳۰۰۱۸۳۸-۱:ش��ماره بایگانی پرونده۹۷۰۱۹۲۷ :
ش��ماره ابالغیه  ۱۳۹۷۰۵۱۲۶۰۰۳۳۰۰۵۹۵۵ :تاریخ صدور؛ - ۱۳۹۷/ ۱۱ / ۱۵س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور
باسمه تعالی آگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۹۷۰۱۹۲۷ :طبق ماده  ۱۸آیین نامه اجرای اسناد رسمی بدینوسیله به حسین
اسکندری  ،نام پدر  :همراه  ،شماره شناسنامه  ،۵۰۸ :شماره شناسه ملی  ، ۴۰۳۰۲۷۴۴۷۱:و افسانه سلیمانی  ،نام پدر
 :بداغعلی  ،شماره شناسنامه  ،۱۰۶۸ :شماره شناسه ملی  ۴۰۳۰۵۴۱۴۰۲ :بدهکار پرونده کالسه فوق که برابر گزارش
 ۱۰دیماه  ۱۳۹۷شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرار دادبانکی شماره  ۹۶۱۱۴۲۷۱۰۵بین شما و بانک ملی
شما مبلغ ۲۲۰ / ۰۲۴ / ۴۱۲ریال اصل طلب و روزانه تایوم الوصول  ۲۹۴ / ۵۹۳ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائبه صادر و بکالسه فون در این
اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸/ ۱۹آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج ومنتشر می گردد ظرف
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی ودیگری عملیات اجرائی طبق
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .تاریخ انتشار۱۳۹۷/ ۱۱ / ۱۷ :
رییس اداره اجرای اسناد رسمی همدان

آگهی ابالغ اجرائیه م الف  ۳۹۹۸شماره نامه ۱۳۹۷۰۴۹۲۶۰۳۳۰۱۰۲۱۹ :تاریخ نامه  ۱۳۹۶/ ۱۱ / ۱۵شماره پرونده:
 ۱۳۹۷۰۰۳۰۳۲۰۰۱۹۲۸ش��ماره بایگانی پرونده ۹۷۰۱۷۱۵ :اگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده  ۱۸آيين نامه اجرای اسناد
رسمی پرونده کالسه  ۹۷۰۱۷۱۵بدینوسیله به سعید زارع مصفا نام پدر :محمد تاریخ تولد۱۳۶۳ / ۰۶ /۰۸ :شماره
ملی ۴۰۱۱۷۱۳۹۹۶ :شماره شناسنامه ۲۰۴۵ :ابالغ می شود که بانک ملی جهت وصول مبلغ ۷۷۹ / ۰۵۸ / ۱۳۰ریال

