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خبر ويژه

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت :حدود  ۳ميليون زن سرپرست خانوار در کشور زندگي ميکنند.همايونهاشميدر گفت و گو با خانه ملت ،در خصوص هشدارها نسبت به افزايش زنان
بي خانمان در کشور ،گفت :در شرايطي که تعداد زنان سرپرست خانوار درکشور افزايش پيدا کند ،تعدادي ازهمين زنان دربستر زمان دچار آسيبهاي ثانويه شده که بخشي از اين آسيبها شامل بي
خانماني و يا مهاجرتهاي اجباري است.نماينده مياندوآب ،شاهين دژ و تکاب درمجلس شوراي اسالمي ،با اشاره به اينکه حدود  3ميليون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگي ميکنند ،افزود:
متاسفانه سال به سال به تعداد زنان سرپرست خانوار اضافه ميشود ،معموال در مباحث اجتماعي بايد به عالمتها نيز توجه کرد ،در حال حاضر دربرخي نقاط ميزان بروز و ظهور طالق نزديک به
ميزان ازدواج است؛ همچنين ميزان ازدواج به طورکلي تمامياستانهاي کشور کاهش پيدا کرده است.

وجود ۶هزار و  ۵۰۰بيمار رواني مجهولالهويه در کشور

اخبار

ممنوعيت فروش شبانه موادغذايي
در حاشيه بزرگراهها

رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ
از برخورد با فروشندگان شبانه موادغذايي و
خوراکي در حاشيه بزرگراهها خبر داد.سردار
محمدرضا مهماندار در گفتوگو با ايســنا،
درباره برخي از افرادي که با اســتقرار شبانه
در حاشيه بزرگراهها و معابر اقدام به فروش
موادغذايي و خوراکي ميکنند ،اظهار کرد:
چنين اقداماتي در کنار راهها تخلف است و
پليس حتما با آن برخورد خواهد کرد.وي با
بيان اينکه اين اقدامات سبب ايجاد ترافيک
در راهها شــده و احتمال وقوع تصادفات را
نيز افزايش ميدهد ،اظهار کرد :ايستادن در
جاهاي غيرمجاز و فروش موادغذايي و هر
چيز ديگري خالف اســت و ماموران پليس
هم با آن برخورد ميکنند.
شاهد افزايش بيرويه پديده
حاشيهنشيني در پايتخت هستيم

يک عضو شوراي شهر تهران گفت  :شاهد
افزايــش بيرويه پديده حاشيهنشــيني در
پايتخت هستيم .ناهيد خداکرميدر گفتگو با
مهر با اشاره به افزايش پديده حاشيهنشيني در
تهران گفت  :حاشيهنشيني يکي از معضالتي
است که در همه کالنشهرهاي کشور وجود
دارد و در تهران نيز شاهد افزايش بي رويه
اين پديده هستيم که به دليل مهاجرتهاي
بيرويه براي داشــتن زندگي بهتر بسياري
از افراد مجبور به مهاجرت ميشــوند.وي
با تاکيد بر اينکه حاشيه نشيني آسيبهاي
زيادي در پي دارد گفت :به نظر ميرسد اگر
شهرهاي کوچک از رفاه اجتماعي ،اقتصادي
به ويژه اشتغال برخوردار شوند ،حاشيهنشيني
کمتر خواهد شد.وي درباره اقدامات شوراي
پنجم براي کاهش آســيبهاي اجتماعي
گفت :پرداختن به آسيبهاي اجتماعي يکي
از محورهاي فعاليت شــوراي شهر تهران
در دوره جديد اســت اما ايــن نکته را بايد
مورد توجه قرار داد که موضوع آســيبهاي
اجتماعي فقط مختص پايتخت نيست و در
همه کشور و حتي کشورهاي دنيا به عنوان
يک واقعيت غيرقابل انکار وجود دارد.

يک عضو هيئت علميپژوهشگاه حفاظت خاک و آبخيزداري عامل اصلي در وقوع اين گرد
و غبارها را بادهاي جنوبي دانســت البته وقوع بادهاي غربي را نيز به عنوان عاملي براي
خيزش گرد و غبار در اين مناطق مطرح کرد.ضياءالدين شعاعي در گفتوگو با ايسنا اظهار
داشت :قطعا باد جنوبي عامل گرد و غبار روزهاي گذشته بود که باعث فعال شدن زمينهاي
گرد و غبار خيز جنوب اهواز شــد اما يک احتمال ضعيف ديگر وجود دارد؛ يک توده گرد و
غبار از غرب وارد کشور شده ولي باد جنوبي مانع ورود باد غربي به بخش جنوب خوزستان
شده و گرد و غبار را به سمت مرکز خوزستان هدايت کرده است.

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي کشور گفت ۷۰ :هزار بيمار رواني پشتنوبت دريافت خدمات
هستند و ۶هزار و  ۵۰۰بيمار رواني مزمن مجهولالهويه نيز از بهزيستي خدمات دريافت ميکنند.
حسين نحوي نژاد در گفتوگو با فارس گفت :در حال حاضر 70هزار بيمار رواني پشتنوبت
دريافت خدمات هستند.وي افزود30 :هزار نفر از افراد پشت نوبتي بايد مستمري بگيرند 30 ،هزار
نفر نيازمند مراقبت در منزل هستند و 10هزار نفر هم نيازمند شغل هستند.معاون توانبخشي
بهزيستي گفت6 :هزار و  500بيمار رواني مزمن مجهولالهويه نيز از بهزيستي خدمات دريافت
ميکنند.نحوي نژاد ادامه داد 100 :هزار بيمار رواني مزمن از بهزيستي خدمات ميگيرند.

بارشهاي بهاره باالتر از
حد نرمال خواهد بود

استاد علم هواشناسي
با بيــان اينکــه تا
انتهــاي بهمن يک
سيستم بسيار خوب
ديگــر کشــور را
تحــت تاثير قرار ميدهــد ،گفت :الگوها
نشــاندهنده بارشهاي مناسب در فصل
بهار اســت و حتــي بارشهــا باالتر از
نرمال خواهد شــد و جبران کمبارشــي
پاييز و اوايل زمســتان صورت ميگيرد.به
گزارش تســنيم ؛ «نشست بررسي چرايي
پديــده ريزگردهــا و راهکارهاي کاهش
آن و وضعيــت هواشناســي و پيشبيني
در ايران» ،هفته گذشــته با حضور اساتيد
صاحب نام هواشناســي و کارشناسان اين
حوزه در باشگاه خبرنگاران تسنيم برگزار
شــد.در اين نشســت تخصصي حسين
اردکاني؛ پدر علم هواشناســي ايران و از
اساتيد بهنام اين حوزه ،محمدتقي زمانيان؛
از اســاتيد هواشناسي کشور و عضو سابق
کميته مشــترک علميوابسته به برنامه و
تغيير اقليم جهان و رضايي از کارشناسان
حوزه هواشناســي به بررسي موضوعات
پيشبينيهــاي هواشناســي و مســئله
گردوغبار در کشور پرداختند.

بادهاي جنوبي عامل اصلي وقوع گرد و غبارها

سردار مومني :دوربين نصب نشود طرح جديد اجرا نميشود

ایست موقت پلیس به طرح شتابزده ترافیک

گروه اجتماعي :گره ترافيک پايتخت
هــرروز کورتــر و آلودگــي تهــران
هرروز بيشــتر از ديروز ميشود حاال
تماميصاحبنظــران يکصدا عنوان
ميکنند که پاي ايــن طرح ترافيك
جديد حســابي ميلنگــد ،طرحي که
بهاعتقــاد منتقدان طرحي شــتابزده،
عجوالنه و غيرکارشناســي اســت و
انگار براي تدوين آن با کارشناســان
مشــورتهاي الزم صــورت نگرفته
است .در اين راستا پليس روز گذشته
اعالم كــرد تا کنون هيــچ دوربيني
براي اجراي طرح ترافيک جديد نصب
نشــده و قطع ًا پليس تا زماني که اين
دوربينها نصب و تست نشوند ،اجازه
اجراي طرح ترافيک جديد را نميدهد.
به گزارش تســنيم ،سردار محمدرضا
مهماندار رييس پليــس راهور تهران
در خصــوص تکليف طرح زوج و فرد
در ســال  97گفت :هيــچ برنامهاي
بــراي تغيير در طــرح زوج و فرد در
ســال آينده وجود نــدارد و اين طرح
مانند ســال  96اجرا ميشود و پولي
کردن طرح زوج و فرد نيز به تصويب
نرسيد.وي در خصوص طرح ترافيک
 97نيــز گفت :اين طرح نيز نســبت
به ســال  96به جز شــيوه پرداخت و
مبلغ آن تغييرات اساسي ندارد.رييس
پليــس راهور تهران بــا بيان اين که
طرح پيشنهادي شــهرداري الزامات
ناجا تعديل شــد افزود :بر اين اساس
طرح ترافيک پيشــنهادي شهرداري
با  3الــزام ناجا يعني عــدم افزايش
آلودگي هوا ،ترافيک و فشار مضاعف
بر مــردم تعديل شــد و بدين ترتيب
سقف مجوزهاي طرح ترافيک روزانه
از  129هزار مورد به  103هزار مورد
کاهش يافت.وي تأکيد کرد :تا زماني
که شــهرداري تهران زيرساختهاي
طرح ترافيک جديد مانند دوربينهاي
خروجي طرح را نصب نکند ،اين طرح
قابل اجرا نيســت چرا که شيوه جديد
پرداخت بر مبناي زمان ورود و خروج

در اين طرح است.رييس پليس راهور
تهران با اشاره به اين که تا کنون هيچ
دوربيني در اين خصوص نصب نشده
اســت ،گفت :قطع ًا پليس تا زماني که
اين دوربينها نصب و توســط پليس
تست نشوند ،اجازه اجراي طرح جديد
را نميدهد.وي در پاســخ به اين که
بدين ترتيب بــا ثبتنام نکردن طرح
ترافيک  97توســط شهرداري تهران
تکليف اين طرح در ســال آينده چه
ميشــود ،تصريــح کــرد :دارندگان
طــرح ترافيــک  96تــا زمانــي که
زيرساختهاي طرح جديد مهيا نشود
همچنان ميتوانند با کارتهاي خود
در طرح ترافيک تردد کنند.
بايد آئيننامــهاي دربــاره ارائه
ســهميههاي نيم بها به خبرنگاران
تدوين شود

محسن پورسيد آقايي معاون حمل و
نقل و ترافيک شــهرداري تهران هم
در گفتوگــو با ايســنا ،در خصوص
نحوه تخصيص سهميه طرح ترافيک
به خبرنگاران در طرح جديد ترافيکي
پايتخت ،گفت :چندي پيش جلسهاي
با معاون مطبوعاتي وزارت ارشــاد در

خصوص تقســيم بندي سهميه طرح
ترافيک داشتيم.وي با بيان اينکه طبق
مصوبه شوراي شهر بايد آئيننامهاي
دربــاره چگونگي ارائه ســهميههاي
نيــم بها به خبرنگاران تدوين شــود،
گفــت :در جلســهاي که بــا معاون
مطبوعاتي وزارت ارشاد داشتيم مقرر
شد که نمايندگان معاونت مطبوعاتي،
نماينــدگان صنف رســانه و مديران
رسانهاي و همچنين صنف خبرنگاران
کميتهاي تشکيل دهند.معاون حمل و
نقل و ترافيک شهرداري تهران گفت:
به اين دليل که متولي رســيدگي به
امور خبرنگاران وزارت ارشــاد است،
با معاونت مطبوعاتــي اين وزارتخانه
صحبت کرديم و مقرر شــد اين تيم
متشــکل از اصحاب رســانه تشکيل
شــود که طي چنــد روز آينــده اين
کميته شــکل خواهد گرفت و آنها با
نمايندگان شــوراي شهر و شهرداري
جلسات مشترکي را در خصوص نحوه
تخصيص ســهميه خبرنگاران که بنا
به مصوبه شــورا عوارض آنها نيم بها
محاسبه ميشود ،خواهند داشت.
معاونت مطبوعاتــي بايد با طرح

جديد ترافيک مخالفت کند

دبيــر انجمن صنفي مديران رســانه
هم در نامهاي بــه معاون مطبوعاتي
با انتقاد از مصوبه اخير شــوراي شهر
درباره طرح جديد ترافيک ،خواســتار
مخالفت اين معاونت نسبت به مصوبه
مذکور شد.محمد حيدري دبير انجمن
صنفي مديران رســانه در نامهاي به
محمد ســلطانيفر معاون مطبوعاتي
و امور اطالعرساني وزارت فرهنگ و
ارشاد اســاميبا انتقاد از عدم حضور
نماينــده ايــن انجمــن در کارگروه
تعييــن شــاخصها در طــرح جديد
ترافيک ،تاکيد کرد کــه اين مصوبه
در فعاليتهاي روزمره اصحاب رسانه
بــراي توليــد محتوا اختــال ايجاد
ميکند.
طرح ترافيک جديد باعث افزايش
ترافيک و آلودگي هوا ميشود

محســن پيرهــادي ،عضو ســابق
شــوراي شــهر تهــران در گفتوگو
با تســنيم با غيرکارشناســي خواندن
طــرح ترافيک داليــل آن را اينگونه
مطرح کرد :طرح جديد ترافيک که با
تصويب شــورا رو به رو شد از جمله

طرحهاي غيرکارشناسي است که نه
تنها مشــکالت ترافيکي شهر تهران
را کاهش نميدهد بلکــه با افزايش
ترافيــک و اضافــه کــردن آلودگي
مضاعف به ناپاکيهاي شهر مشکالت
حمل ونقل و سالمتي شهروندان را به
شدت افزايش ميدهد.
وي درخصــوص ســردرگميرئيس
شــوراي شــهر در مواجهه با چنين
طرحي افزود :طرح ترافيک تهران به
قدري ناکارآمد است که پليس راهور
موضع قابل توجه و رويکرد مثبتي به
آن ندارد .نه تنها اين موضعگيري در
راهور به شــدت مشهود بود که حتي
رئيس شــوراي شهر تهران که سابقه
مديريت و مشارکت در امر حمل ونقل
را دارنــد با صراحت بــر اين موضوع
تاکيد کردند کــه «خود ما نيز متوجه
اين طرح نشديم واي به حال مردم!»
هنگاميکــه پيچيدگي و عدم رعايت
عدالــت در طرح ترافيــک تهران از
ســوي رئيس شوراي شــهر مطرح
ميشــود بيانگر ناپختگــي اين طرح
است .بي شــک طرحي قابليت اجرا
دارد که عامه مردم متوجه آن شــوند
و نحوه محاســبه وعملکرد آن قابل
پيشبيني باشد.
ايــن گــزارش ميافزايــد؛ اگر همه
کميها و کاســتيها و بهتعبير ديگر
ايرادهــاي طــرح جديــد ترافيک را
درســت مثل يک پازل کنار هم قرار
دهيم ،آنــگاه درمييابيــم اين طرح
کارآيــي الزم را نــدارد و تنها ثمره
آن درآمدزايي اســت ،در اين صورت
راحتتر با اظهــارات صاحبنظران و
کارشناســان همراه ميشويم چرا که
مطابق پيشبينيهاي کارشناسان امور
شــهري با اين روند سه ابرچالش اين
کالنشهر نظير ترافيک ،آلودگي هوا
و نبــود ظرفيت الزم براي حملونقل
عموميبهقوت خــود باقي ميماند و
حتي شــکل حادتر و پيچيدهتري به
خود خواهد گرفت.

رييس مرکز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت:

ممکن است قدرت آنفلوانزاي  H5N6بيشتر شود و انسان را مبتال کند

رييس مرکز مديريــت بيماريهاي واگير وزارت
بهداشت گفت :در کشور چين يک سوم مبتاليان
بــه آنفلوآنزاي نــوع  H5N6عليرغــم انجام
اقدامات درماني ،جان خود را از دست داده اند.به
گزارش ميزان ،محمد مهدي گويا گفت :ويروس
آنفلوآنزاي نوع  H5N6عمدتا ويروسي است که
پرندگان را گرفتار ميکند امــا با احتمال کمتر،
ابتالي انســان نيز به اين ويروس وجود دارد.وي
افزود :بيماري انساني ناشي از ويروس آنفلوآنزاي
نوع  H5N6در ايران ديده نشــده است .ممکن
اســت قدرت اين ويروس بيشتر شود و انسان را
مبتال کند .در کشور چين يک سوم مبتاليان به

آگهی احضار متهم حســب پرونده کالسه ۹۶۱۵۰۵شعبه ششم دادیاري دادسرای
عمومی و انقالب سنندج موضوع شکایت آقای سید محمدصدیق خدری علیه ريبوار
دیمن فرزند حســن به اتهام سرقت تعزیری از منزل شاکی واز سوی این دادیاری
تحت تعقیب می باشــد به واســطه مبهــول المكان بودن مشــارالیه و به تجویز از
ماده۱۷۴قانون آیین دادرســی کیفری مصوب  ، ۱۳۹۲مراتب در روزنامه و در یک
نوبت آگهی میگردد  ،تا متهم ضمن اعالم حق معرفی و داشتن وکیل وفق قانون آئین
دادرســی کیفری  ۱۳۹۲به همراه خود  ،ظرف ســی روز از تاریخ انتشار در شعبه
ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب سنندج حاضر و از اتهامات انتسابی دفاع
نمایــد .در صورت عــدم حضور در موعد مقرر رســیدگی و اظهارنظر و تصميم
مقتضی اتخاذ میگردد./.م/الف3851:
دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب سنندج
آگهی ابالغ وقت رســیدگی به موجب پرونده کالسه  ۹۶۰۶۱۳شعبه  ۱۰۲کیفری در
سنندج شکایت لیال محمدی فرزند مصطفی علیه بالل کشاورزی فرزند مادح به اتهام
ترک انفاق ؛ متهم تحت تعقیب می باشد  ،مشارالیه در نشانی اعالمی شناخته نشده
و بنا عليهذا به استناد ماده  ۱۸۰قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور کیفری مصوب  ۱۳۷۸به نامبرده ابالغ می گردد که به منظور رسیدگی به اتهام
انتسابی مورخ 97/2/2راس ساعت  ۱۱صبح در جلسه دادگاه در این شعبه حضور
یابد انتشــار این آگهی به منزله ابالغ وقت رســیدگی محســوب و در صورت عدم
حضور دادگاه بصورت غیابی به صدور رای مبادرت خواهد نمود .م/الف3850:
مدیر دفتر شعبه  ۱۰۲کیفری دو سنندج
دادنامه پرونده کالســه  9609988752900607شــعبه نهم شــوراي حل اختالف
شهرستان سنندج تصمیم نهایی شماره9609978752901091
خواهــان :آقای اشــرف صمدي نيا فرزند محمد به نشــانی کردســتان ســنندج
خواندگان  .1آقای شــورش حبيبي فرزند عبداهلل  .2آقای جبار مشیر پناهی فرزند

آنفلوآنزاي نــوع  H5N6عليرغم انجام اقدامات
درماني ،جان خود را از دست داده اندرييس مرکز
مديريــت بيماريهاي واگيردار درباره درمان اين
ويروس گفت :درمان دارويــي اين نوع ويروس
وجود دارد اما زمان تشــخيص ،بسيار مهم است
که بايد به موقع باشــد.وي دربــاره راهها انتقال
ويروس گفــت :راههاي اصلــي انتقال ويروس
آنفلوآنزاي نوع  H5N6تمــاس با پرنده آلوده،
دســت زدن به فضوالت ،سر بريدن ،پَر کندن و
تماس با ترشــحات بدن پرنده آلوده است .بعيد
اســت که اين نوع ويروس از راه خوردن ،منتقل
شود و در برخي از کشورها که اين ويروس از راه

خوردن منتقل شده از راه مصرف گوشت خام بوده
که در کشور ما چنين چيزي مطرح نيست .حرارت
ميتواند ويــروس آنفلوآنزا را از بيــن ببرد.گويا
همچنين گفــت :عالئم اين نوع ويروس ابتدا به
شکل سرماخوردگي است و با تب ،سرفه ،بدن و
گلو درد همراه است و پس از آن پيشرفت ميکند
اما در برخي افراد اين ســرماخوردگي بهبود پيدا
ميکند و در موارد پيشرفت بيماري دستگاه تنفسي
را گرفتار ميکند .افرادي که سيستم دفاعي بدن
آنها ضعيف است بيشتر در معرض ابتال به ويروس
آنفلوانزاي نوع  H5N6هستند که ممکن است
دچار ذات الريه شوند و ميکروبهاي ديگري به

محمدعلي  .3آقای امید دارمري فرزند محمد صالح همگی به نشــاني كردســتان
ســنندج  .4آقای اقبال محمودي به نشاني مجهول المكان خواسته :الزام به تنظیم
ســند خودرو گردشکار :خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفیت خوانده
باال تقدیم نموده که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت آن به کالســه فوق و طي
تشــریفات قانوني اينك در وقت فوق العاده جلسه شورا بتصدي امضاء کنندگان
زیر تشكيل اســت با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح
زیر مبادرت به صدور راي مي نمايد.شعبه نهم شورای حل اختالف سنندج «رای
شورا» در خصوص دعوی آقاي اشرف صمدی نیا به طرفیت ،آقايان  -1شورش
حبیبی  -2جبار مشیر پناهی  -3امید دارمری  -4اقبال محمودی به خواسته الزام
به تنظیم سند رسمي بك دستگاه خودرو وانت پیکان مدل  1388به شماره موتور
 11487095069و شماره شاسي  NAAA36AA49G832384و شماره انتظامی
 81ب  61-653بــا این توضیح که خواهان اعالم داشــته خــودرو فوق را برابر
مبایعه نامه های تقديمی از خواندگان خریداری و لیکن نامبردگان تا کنون حاضر
به انتقال ســند رسمی به نام اینجانب نگردیده اند و تقاضای صدور حکم به شرح
خواســته را نموده است خواندگان على رغم دعوت از طریق نشر آگهی در جلسه
حاضر نشده اند و اليحه ای نیز ارسال نکرده اند لذا شورا دعوی خواهان را وارد
و ثابت دانسته و مستندة به مواد  223-220-219-10قانون مدني خوانده ردیف
چهارم آقای اقبال محمودی ملزم اســت با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی
نســبت به انتقال ســند خودرو مذكور به نام خواهان اقدام نماید و دار خصوص
دعوی خواهان به طرفیت ســایر خواندگان ادعا متوجه آنان نبوده و مســتندا به
ماده  89ق .).د.م و بند چهارم ماده  84همان قانون قرار رد دعوي خواهان را در
ایــن خصوص صادر و اعالم می دارد راي صادره غیابی بوده وحســب مقررات
ماده  26قانون شــوراها ظرف مهلت  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی ظرف
مدت  20روز دیگر قابل اعتراض در محاكم عمومی شهرســتان سنندج مي باشد
ع/م

بدن آنها وارد شــود و بيماري اين افراد را تشديد
کند که بايد در بيمارستانها بستري و ايزوله شوند
و تحت درمان قرار بگيرند.

اخبار

يک چهارم واحدهاي بهداشتي
و درماني کشور «موقوفه» هستند

وزير بهداشــت ضمن تقديــر از رئيس و
مسئوالن ســازمان اوقاف و امور خيريه به
دليل همراهي با وزارت بهداشــت ،گفت:
مشکالت الينحل چند دههاي بيش از 240
موقوفه حوزه سالمت با همکاري سازمان
اوقاف و امور خيريه برطرف شــده است.به
گزارش فارس ،سيد حسنهاشميدر حاشيه
نهمين جلســه شــوراي راهبردي وقف و
سالمت که در وزارت بهداشت برگزارشد،
با بيان اين مطلب ،افزود :حدود يک چهارم
از واحدهاي بهداشــتي و درماني از جمله
 133بيمارستان کشور ،موقوفه هستند که
خدمات بسيار ارزشــمندي را به مردم ارائه
ميدهند.وزير بهداشت با اشاره به خدمات
ارزنده بيمارســتان موقوفه نمازي شــيراز،
گفت :بســياري از بيمارستانهاي تهران،
ريشه وقف دارند و وقف ،يکي از جلوههاي
زيباي آموزههاي ديني است.
«حذف آزمون» شامل امتحانات
داخلي مدارس ابتدايي نيست

معاون آمــوزش ابتدايي وزيــر آموزش و
پــرورش گفت :اســتفاده از هرگونه کتاب
کمک آموزشــي در مقطع ابتدايي ممنوع
است و اين موضوع شامل تمام کتب کمک
آموزشــي خواهد بود بنابرايــن تکليفي از
کتب کمک آموزشي نبايد به دانشآموزان
داده شود.رضوان حکيمزاده در گفتوگو با
فارس در خصوص ابهامات پيش آمده براي
خانوادههــا و دانشآمــوزان در پي مصوبه
حذف آزمون از مقطع ابتدايي ،اظهار داشت:
ممنوعيت برگزاري آزمون شامل امتحانات
داخلي مدارس نيســت يعنــي آزمونهاي
عملکردي که توســط آموزگار هر کالس
برگزار ميشــود به عنوان جزئي از فرايند
ياددهي و يادگيري همچنان پابرجاســت
و مصوبه شــامل آزمونهاي استرسزايي
اســت که براي آمادگــي ورود به مدارس
خاص برگزار ميشد و همچنين آزمونهايي
که توســط مؤسسات بيرون از مدرسه اجرا
ميشدند.
دوره دريافت مقرري بيمه بيکاري
از  ۶تا  ۵۰ماه است

رئيس گروه بيمه بيکاري و تعهدات کوتاه
مدت امور فني بيمه شدگان سازمان تأمين
اجتماعي گفت :دوره دريافت مقرري بيمه
بيکاري از  ٦تا  ٥٠ماه است.به گزارش مهر،
محمد بايندريان اظهار کرد :افراد مشمول
دريافت بيمه بيکاري تا ماداميکه به کاري
اشتغال نداشته باشند و ساير الزامات قانوني
از جمله شــرکت در دورههاي آموزش فني
و حرفهاي و يا دورههاي ســواد آموزي را
رعايت کننــد ،ميتوانند از مقرري مربوطه
تا پايان دوره اســتحقاق برخوردار شــوند.
بايندريان اظهار کرد :دوره استحقاق دريافت
مقرري بيمه بيکاري از  ٦تا  ٥٠ماه است که
بر اساس سابقه بيمه پردازي قبل از بيکاري
و همچنين مجرد يا متاهل بودن افراد تعيين
ميشود.

پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدین وســیله به محکوم علیه مرتضی صدیق
گوارشــکیکه مجهول المکان می باشــد ابــاغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره
 9609977504500270صادره از شــعبه  178در پرونده شماره  960314محکوم
به پرداخت مبلغ  45/000/000ريال بابت اصل خواسته  15105/323897ه یک فقره
چک بشــماره و مبلغ  1/145/000ريال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه
از تاریخ سررسید چک  95/7/14الی یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک
مرکزی در اجرای احکام در حق محکوم له اســماعیل نوروزی و نیم عشــر دولتی
شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه
اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول
مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
متصدی امور دفتری شــعبه  178شــورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد
59981
ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم خواهان :نجمه محمدزاده فرزند ابراهیم
دادخواســتی بطرفیت علی جوان بخواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه
عمومی نموده که جهت رســیدگی به شــعبه  15ارجاع گردیده و وقت رســیدگی
برای  1397/1/21ســاعت  8:30تعیین شــده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به
درخواســت خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ
نشــر اخرین آگهی ظرف یک مــاه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی
کامل خود نســخه دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت
رســیدگی و استماع شهادت شــهود خواهان و یک نفر داور واجد الشرایط معرفی
نماید حضور بهم رســاند چنانچه بعدا ابالغ بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت
منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه  15دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد 59980

