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سیزده بدر شرایط جوی کشور پایدار است
رئیس سازمان هواشناسی وضعیت جوی تعطیالت نوروزی 
را تش��ریح کرد و گفت که در برخی از روزهای تعطیالت شاهد 

بارش باران خواهیم بود.
ب��ه گزارش مه��ر، داوود پرهیزگار گفت: بیش��ترین فعالیت 
این س��امانه در روزهای یکشنبه و دوش��نبه بیست نهم و سی ام 
اسفندماه خواهد بود و بیشینه بارش را در استان های غربی کشور 

در زاگ��رس خواهیم داش��ت. وی افزود: این س��امانه تا روز دوم 
فروردین در کش��ور فعال است و در این روز از شرق کشور خارج 
می ش��ود و از سوم فروردین ماه تا روز هش��تم همان ماه، شرایط 

پایداری هوا را شاهد خواهیم بود.

پرهیزگار افزود: س��امانه دوم که روز هشتم وارد کشور خواهد 
ش��د نیز رطوبت خوبی را نش��ان می دهد که بیشتر نقاط کشور را 
تحت تأثیر قرار خواهد داد و تا روز یازدهم فروردین ماه فعال خواهد 

بود و عمده فعالیت این سامانه نهم و دهم فروردین ماه است.

آگهى مفقودى
دفترچه مهمات ســالح شــكارى ســاچمه زنى مدل تكلول ته پر كوسه ســاخت پاكستان به 
شــماره ســالح k04023 متعلق به آقاى كريم بخش ســالحى مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد. شماره 95/220- نوبت اول 95/12/19- نوبت دوم 95/12/28- سراوان

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب ســاميه دهقانى ارزوئى فرزند محمد به شماره شناسنامه 
5478 صادره از حاجى آباد در مقطع كاردانى علمى كاربردى رشــته نرم افراز كامپيوتر صادره 
از واحد دانشــگاهى حاجى آباد با شماره 114004122 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى 
باشــد . از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را  به دانشــگاه آزاد اسالمى واحد حاجى آباد به 
نشــانى هرمزگان – حاجى آباد – دانشــگاه آزاد واحد حاجى آباد ارسال نمايد. تاريخ چاپ نوبت 

اول 95/12/01 – نوبت دوم 95/12/15 – نوبت سوم 95/12/28  بندرعباس

متن آگهى 
به اطالع مى رساند اينجانبان آقاى حسين ارجمند و خانم بتول قانع زاد مالك / مالكين يك 
هزار و چهل و هفت سهم مشاع از بيست و سه هزار و يكصد و چهار سهم / و يك هزار و يك 
سهم مشاع از بيست و سه هزار و يكصد و چهار سهم مشاع از -- مشاع پالك ثبتى 120/397 
واقع در قريه آبســرد به نشانى آبسرد پشت شــهردارى موضوع سند / اسناد مالكيت شماره 
-- صادره به تاريخ 1382/6/25 متقاضى تعيين بستر و حريم رودخانه / مسيل / نهر -- در 
داخــل و مجــاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس 
ضوابط و مقررات جارى تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و 
تكميل پرونده مى باشــد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك 
مالكيــت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشــار آگهى به امور آب دماوند به نشــانى گيالوند 
بلوار آيت اهللا خامنه اى روبروى استخر ورزشى وليعصر (عج) مراجعه نمايند بديهى است عدم 
مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران (امور 
آب دماوند) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشــد. 

نوبت اول:95/12/28- نوبت دوم:96/1/14- م الف/4172
 امور آب دماوند – تهران

متن آگهى 
به اطالع مى رســاند اينجانب زهرا نجفى مالك دو سهم از پنج سهم ششدانگ سهم مشاع 
از -- مشــاع پالك ثبتى 165/116 واقع در قريه تاسكين به نشانى خ نبى اكرم خ كوچه سرو 
پالك 165 موضوع ســند / اسناد مالكيت شــماره 6011 صادره به تاريخ 35/8/15 متقاضى 
تعيين بســتر و حريم رودخانه / مسيل / نهر عمومى در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر 
مى باشم و حسب اعالم امور منابع آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى تعيين بستر و 
حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشــاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشــد لذا از كليه 
مالكين مشــاعى تقاضا مى شود با در دست داشــتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از 
تاريخ انتشار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشانى گيالوند بلوار آيت اهللا خامنه اى روبروى 
اســتخر ورزشــى وليعصر (عج) مراجعه نمايند بديهى اســت عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف 
مهلــت مقــرر فوق نافى اقدامات شــركت آب منطقــه اى تهران (امور آب ...) نبوده و بســتر و 
حريم اعالمى براى كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشد. نوبت اول:95/12/28- نوبت 

دوم:96/1/14- م الف/4171
 امور منابع آب دماوند

متن آگهى 
به اطالع مى رســاند اينجانبان شميســه ، نادر ، نوذر ، بهمن همگى خورزاد مالك / مالكين 
نه ســهم مشــاع از ســى و شــش ســهم مشــاع پالك ثبتى 101/12 واقع در قريه كاجان به 
نشــانى كاجان جنب حســينيه موضوع سند / اسناد مالكيت شــماره 849334 صادره به تاريخ 
1316/3/26 متقاضــى تعييــن بســتر و حريم رودخانه / مســيل / نهر شــاه نهــر در داخل و 
مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس ضوابط و 
مقررات جارى تعيين بســتر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشــاعى به امور آب و تكميل 
پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت 
خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشــار آگهى به امور آب دماوند به نشــانى گيالوند بلوار آيت 
اهللا خامنه اى روبروى استخر ورزشى مراجعه نمايند بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى 
ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران (امور آب ...) نبوده و بستر و 
حريم اعالمى براى كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشد. نوبت اول:95/12/28- نوبت 

دوم:96/1/14- م الف/4174
 امور آب دماوند – تهران

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139560301053005881 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى / خانم ناصر فرجاد باستانى فرزند غالمحسين 
بشــماره شناســنامه 2207صادره از تهران در 194 سهم مشاع از 580 سهم شش دانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 580 مترمربع پالك 42 فرعى از 87 اصلى خريدارى از 
مالك رســمى آقاى / خانم ناصر فرجاد باســتانى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 95/12/14- تاريخ انتشار نوبت دوم: 95/12/28 - م الف/6932
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139560301053005686 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى / خانم مرضيه صابرى ورزنه فرزند محمدعلى 
بشماره شناسنامه 1229 صادره از رى در دو دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 113/63 مترمربع از پالك 84 فرعى از 81 اصلى خريدارى از مالك رسمى 
آقاى / خانم محمدعلى صابرى ورزنه محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خــود را به مراجــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت 

اول: 95/12/14- تاريخ انتشار نوبت دوم: 95/12/28 - م الف/6937
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139560301053005879 هيــات اول موضــوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى / خانم بابك مهاجررى فرزند حبيب اله بشــماره شناسنامه 
2832 صادره از تهران در 96 سهم مشاع از 580 سهم شش دانگ به مساحت 580 مترمربع پالك 
42 فرعى از 87 اصلى خريدارى از مالك رسمى آقاى / خانم بابك مهاجررى محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 
نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 95/12/14- تاريخ انتشار نوبت دوم: 95/12/28 - م الف/6931
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139560301053005688 هيــات اول موضــوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك 
تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضى آقــاى / خانم محمد علــى صابرى ورزنه فرزند رضا بشــماره 
شناســنامه 26744 صادره از اصفهان در چهار دانگ مشــاع از شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 113/63 مترمربع از پالك 84 فرعى از 81 اصلى خريدارى از مالك رسمى آقاى 
/ خانــم محمد على صابرى ورزنه محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 95/12/15- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 95/12/28 - م الف/6938
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139560301058003661 مورخ 1395/11/5 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبــت ملك دماوند تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى محمد عليــزاده كيابانى فرزند محمدى 
بشــماره شناســنامه 3888 كدملى 2677935671 صادره از صومعه ســرا در ششــدانگ زمين با 
بناى احداثى در آن به مساحت 421/25 مترمربع پالك 14913 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 
515 فرعى از 71 اصلى واقع در جيالرد از تمامى مالكيت رســمى و مشــاعى متقاضى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م 

الف/4155– تاريخ انتشار نوبت اول: 95/12/28-  تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/1/14
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى مزايده اموال غيرمنقول
به موجب پرونده اجرائى كالســه رهنــى 139404017063000668/2 له آقاى محمد كاظم 
شــكيبا فر عليه آقاى شاهرخ لركى ششــدانگ يك بابخانه ويالئى بشماره پالك 1/1451 بخش سه 
رامهرمز كه به نام آقاى شاهرخ لركى ثبت شده است طبق سند رهنى شماره 94/2/31-139877 
دفترخانــه 44 شهرســتان اهواز در قبال مبلــغ 750/000/000 ريال در رهــن آقاى محمد كاظم 
شكيبافر قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 1/540/000/000 ريال ارزيابى شده و 
پالك فوق بمساحت 200 متر و بنشانى رامهرمز كوى سلمان فارسى خيابان 12 مترى اول – (خيابان 
شــهيد بايمانى پالك 7) داراى 125 متر مربع اعيانى با قدمت حدوداً 23 ســال و داراى انشــعابات 
آب و برق و گاز و اشــتراك تلفن مى باشــد و داراى ســه اتــاق خواب حال و پذيرايــى با ديوارهاى 
آجرى و ســقف طــاق ضربى و كف موزائيك و دربهــاى داخلى چوبى و دربهاى بيرونــى فلزى با حدود 
اربعه شماالً بطول 10 متر ديوار به ديوار به پالك 1/1439 بخش سه رامهرمز شرقاً بطول 20 متر 
ديوار به ديوار به پالك 1/1450 بخش ســه رامهرمز جنوباً بطول 10 متر در و ديواريست به كوچه 
(خيابــان شــهيد بايمانى) غرباً بطول 20 متــر ديوار به ديوار به پالك 1/1452 بخش ســه رامهرمز 
پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه مورخ 96/1/16 در شــعبه اجراى اداره ثبت اسناد 
رامهرمز واقع در رامهرمز خيابان طالقانى غربى از طريق مزايده به فروش مى رســد مزايده از مبلغ 
1/540/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود الزم به ذكر 
اســت پرداخت بدهى هاى مربوطه به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره 
تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است 
و نيــز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابــت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده 
مســترد خواهد شــد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل 
رســمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ســاعت و مكان مقرر برگزار خواهد شــد. 

تاريخ انتشار 95/12/28- م الف/12/628
امراله شيرى – مسئول واحد اجراى اسناد رسمى رامهرمز

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى عباســعلى شــعبان با تســليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شده شــماره 4095 مورخ 
95/12/24 دفتر اســناد رســمى شماره 19 بروجرد مدعى ميباشــد كه سند مالكيت از ششدانگ 
پــالك 634 فرعــى از 3752 واقع در بخش 2 بروجرد به شــماره ثبــت 43726 دفتر 175 صفحه 
196  بنام مشاراليه ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است بعلت جابجائى مفقود گرديده 
اســت لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك 
نوبت آگهى ميشود اگر شخصى به نحوى از انحاء مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد مى تواند 
اعتراض خود را كتبا پس از نشــر آگهى بمدت ده روز به اين اداره تســليم نمايد در غيراينصورت 
پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى سند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد. آدرس 

ملك: بروجرد ابراهيم آباد خيابان 12 مترى كارگر پالك 49- تاريخ انتشار:95/12/28
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى احضار متهم
بدينوســيله به آقاى ســياه عزيــزى فرزند ترك على مجهــول المكان ابالغ ميگــردد با توجه به 
كيفرخواســت صــادره از دادســراى عمومى وانقالب كرمانشــاه در پرونده كالســه بايگانى شــماره 
951225 به اتهام اخالل در نظم عمومى حمل سالح غير مجاز و ايراد صدمه بدنى عمدى جهت دفاع 
از خود و شــركت در جلســه رسيدگى تاريخ 1396/02/09 ســاعت 8 صبح در شعبه 106 دادگاه 
كيفرى دو  كرمانشاه حاضر شويد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگى و حكم مقتضى صادر 

خواهد نمود. م الف/6163
رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9509988321000378 شــعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(111 جزايــى ســابق) تصميم نهايى شــماره 9509978313401723- شــاكى: 1- نماينده 
دادستان 2- خانم مهين حيدرى فرزند على اكبر به نشانى كرمانشاه الهيه اتوبوسرانى روبروى 
دبســتان هدايت انتهاى ك ش كرمى پ 236060-  متهم: آقاى شــهاب چنانى سرتختى فرزند 
حسن به نشانى متوارى ، اتهام: مزاحمت تلفنى (راى دادگاه) در خصوص شكايت مهين حيدرى 
فرزنــد على اكبر عليه شــهاب چنانى ســرتختى فرزند حســن متوارى و مجهــول المكان دعوت 
گرديده از طريق نشــر آگهى روزنامه فناوران شــماره 2698 مورخــه 1395/11/11 دائر بر 
ايجاد مزاحمت تلفنى جهت شــاكيه توســط خط تلفن ايرانســل به شــماره 09354422633 با 
عنايت به اوراق و محتويات پرونده ، شــكايت شاكيه ، تحقيقات به عمل آمده از ناحيه ضابطين 
قضايى تحت امر دادســتان محترم ، اســتعالم به عمل آمده از شركت ايرانسل ، متوارى بودن 
متهم و عدم حضور در جلســات دادرســى و ارائه ننمودن دفاع موجه و مدلل از ناحيه ايشــان 
اتهام منتســبه را ثابت و محرز دانســته مستنداً به ماده 641 از قانون مجازات اسالمى مصوب 
1370 و مواد 19و215  از قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 ضمن ضبط و جمع آورى خط 
تلفن مزاحم به شــماره 09354426233 متهم را به تحمل شــش ماه حبس تعزيرى (مجازات 
درجه هفت) محكوم مى نمايد راى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
اين شــعبه و بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان كرمانشاه 

مى باشد. م الف/6086
رئيس شعبه 111 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9509988323700251 شــعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(111 جزايى ســابق) تصميم نهايى شــماره 95099978313401724- شاكى: 1- نماينده 
دادســتان 2- آقاى فرياد مخلص فرزند على به نشــانى ســنندج خيابان پاسداران كوى نيكان 
ســاختمان نيكان طبق آخر واحد 17- متهم: آقاى مهرداد احمدى فرزند على اشــرف به نشانى 
متوارى ، اتهام ها: 1- خيانت در امانت از طريق عدم استرداد فرش 2- مشاركت در خيانت در 
امانت (راى دادگاه) بر اســاس شكايت شركت فرش مهستان به شماره ثبت 54 با مديرعاملى 
عليرضا دالورى با وكالت آقاى فرياد مخلص وكيل دادگســترى و كيفرخواست صادره به شماره 
9510438315112346 مورخه 1395/10/19 دادســراى عموى و انقالب كرمانشاه متهم 
مهرداد احمدى فرزند على اشــرف متوارى و مجهول المكان دعوت گرديده از طريق نشــر آگهى 
روزنامه سياست روز شماره 4387 مورخه 1395/11/7 دائر بر خيانت در امانت در فرش و 
تابلو فرش تحويلى با عنايت به اوراق و محتويات پرونده ، شكايت شاكى و وكيل ايشان، مالحظه 
رونوشت اساســنامه و آگهى آخرين تغييرات. مالحظه رونوشت صورتجلسه مورخه 93/12/7 
دادورز شــعبه چهــارم اجــراى احــكام حقوقــى صفحــات 3 و 4 پرونــده مالحظه صورتجلســه 
93/12/7 صفحــه 5 پرونــده كه داللت بر امين بودن و ســپرده شــدن فرشــهاى تحويلى مى 
باشــد ، اظهارات آقاى سيد يوسف حسينى به شرح صفحه 30 و 44 پرونده ، تحقيقات به عمل 
آمده از ناحيه ضابطين قضايى تحت امر دادســتان محترم ، متوارى بودن متهم وعدم حضور در 
جلســات دادرســى و ارائه ننمودن دفاع موجه و مدلل از ناحيه ايشان اتهام منتسبه را ثابت و 
محرز دانســته مستنداً به ماده 674 از قانون مجازات اسالمى مصوب 1370 و ماده 19 قانون 
مجازات اســالمى مصوب 1392 متهم را به تحمل ســه سال حبس تعزيرى (مجازات درجه پنج) 
محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه 
و بيســت روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر اســتان كرمانشاه مى باشد 

. م الف/6087
رئيس شعبه 111 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9509988316000493 شــعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(111 جزايــى ســابق) تصميم نهايى شــماره 9509978313401721- شــاكى: 1- نماينده 
دادســتان 2- آقــاى پيمان خســروى فرزند صفر با وكالــت آقاى بهروز دادگــر فرزند عليرضا 
به نشــانى كرمانشاه كرمانشــاه كرمانشــاه چهارراه بنت الهدى ربرورى دادگسترى كل – متهم: 
خانم ليال بهرامى به نشــانى مجهول المكان ، اتهام: كالهبردارى (راى دادگاه) بر اساس شكايت 
پيمان خسروى قشالقى فرزند صفر با وكالت آقاى بهروز دادگر و قرار جلب به دادرسى شماره 
9509978313401104 مورخــه 1395/8/16 ليال بهرامى متوارى و مجهول المكان دعوت 
گرديده از طريق نشر آگهى روزنامه حمايت شماره 3798 مورخه 1395/9/16 متهم است به 
كالهبردارى به مبلغ 14300000 تومان با عنايت به اوراق و محتويات پرونده ، شكايت شاكى 
و وكيل ايشان ، رونوشت رسيد واريز وجوه به شرح صفحات يك الى چهار پرونده ، تحقيقات به 
عمل آمده از ناحيه ضابطين قضايى تحت امر دادستان محترم متوارى بودن متهم و عدم حضور 
در جلســه دادگاه و ارائه ننمودن دفاع موجه و مدلل از ناحيه ايشــان اتهام منتســبه را ثابت 
و محرز دانســته مســتنداً به ماده يك قانون تشــديد مجازات اختالس ، ارتشــاء و كالهبردارى 
مصوب 14300000 تومان در حق شاكى و تحمل يكسال حبس تعزيرى و پرداخت جزاى نقدى 
معادل وجه ماخوذه (مجازات درجه چهار) محكوم مى نمايد راى صادره غيابى ظرف بيســت روز 
پــس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و بيســت روز پس از آن قابــل اعتراض در محاكم 

محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. م الف/6088
رئيس شعبه 111 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهى مزايده مال غير منقول يك دستگاه ساختمان
در خصوص پرونده كالســه 930328 الف 4 اجراى احكام كيفرى كرمانشــاه دســتور اخذ 
وجــه الوثاقه بــه مبلغ 335/665/00 ريال (وثيقه گذار آقاى برزو رزالنســرى داير بر توديع 
وثيقه در حق شــاكى محكوم گرديده اســت لذا شــعبه چهارم اجراى احكام كيفرى كرمانشاه در 
نظــر دارد مــال غيرمنقول موصــوف زير را مطابــق 137 و 113 قانون اجراى احــكام مدنى به 
فروش برساند. مشخصات مال غيرمنقول يك دستگاه ساختمان اين ملك بصورت يك ساختمان 
بــه مســاحت 81/33 مترمربع به پالك ثبتى شــماره 67 فرعى از 313 اصلــى واقع در بخش 
يك حومه كرمانشــاه (به نشــانى كرمانشــاه ، نرســيده 5 كيلومترى كامياران ، بيلوار ، روستاى 
رزالنســر توسط كارشناس رســمى ارزيابى جمعاً به 335/665/000 ريال سيصد و سى و پنج 
ميليون و ششــصد و شــصت پنج هزار ريال برآورد و اعالم شده است. و مزايده آن براى روز 
چهارشــنبه مورخ 95/10/15 ســاعت 10 صبح تعيين گرديده اســت طالبين و خريداران مى 
تواننــد پنج روز قبل از موعد مزايده به اين شــعبه واقع در چهار راه بســيج بلوار بنت الهدى 
دادگسترى كل اســتان كرمانشاه طبقه اول شعبه چهارم اجراى احكام كيفرى مراجعه تا نسبت 
بــه مالحظه مال موضوع آگهى اقدام نمايند مزايده از قيمت ارزيابى شــده توســط كارشــناس 
رســمى شــروع و هركس كه باالترين قيمت را قبول نمايد برنده مزايده مكلف است ده درصد 
مبلغ كل را فى الملجس به عنوان سپرده به اين شعبه و به حساب سپرده دادگسترى به شماره 
2171293752003 (ســيبا بانك ملى) واريز و رســيد دريافت و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف 
مهلت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب دادگسترى واريز كند و در صورت عدم پرداخت بقيه 
بهاى مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراى احكام كيفرى سپرده فوق الذكر پس از 
كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد و پس از اجرا صحت جريان مزايده توسط 
دادگاه دســتور انتقال سند به نام خريدار صادر مى شود هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار 

مى باشد. م الف/6169
 قاضى شعبه چهارم اجراى احكام كيفرى دادگسترى كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9509988328501211 شــعبه 106 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(106 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره شكات: 1- آقاى سيد حامد فرنام فرزند سيد حسن 
به نشانى كرمانشاه كسرى خ باغچه بان جنب پارك 2- آقاى عوض على يوسفى چرمهينى فرزند 
محمدعلى به نشــانى اسالم آباد غرب روســتاى چوب دراز قطعه 1 تونل 1 ، متهم: آقاى حسين 
ناصرى فرزند كرم رضا به نشــانى ، اتهام: 1- توهين به اشــخاص عادى 2- ايراد صدمه بدنى 
عمــدى ، دادگاه با بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از 
خداوند متعال به شرح ذيل اصدار راى مى نمايد. (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى حسين 
ناصــرى مبنى بر ايراد صدمه بدنى عمد و توهين به نحو فحاشــى نســبت بــه آقاى عوض على 
يوســفى چرمهينى با توجه به شكايت شــاكى و گزارش مرجع انتظامى و شهادت شهود و گواهى 
پزشــكى قانونى و فرارى بودن متهم و ســاير قرائن و امارات ارتكاب بزه هاى انتســابى محرز 
اســت مستنداً به بند الف ماده 488 و 710 و 714 از قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 و 
مــاده 608 از قانون تعزيرات مصوب 1375 بــه پرداخت يك ميليون ريال جزاى نقدى در حق 
صنــدوق دولــت و نيم درصد ديــه كامله حارصه گردن و نصف يك و نيم هــزارم ديه كامله به 
جهت ســرخى قوزك داخلى ســاق پاى راســت و نصف يك و نيم هزارم ديه كامله سرخى قدام 
ســينه و نيم درصد ديه كامله حارصه خلف تنه در مدت يكســال از تاريخ وقوع جرم به شــاكى 
محكــوم ميگردد راى صــادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهى در اين 
شــعبه و پس از آن ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان 

كرمانشاه است. م الف/6168
رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9509988323700184 شــعبه 106 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(106 جزايى ســابق) تصميم نهايى شــماره شاكى: آقاى حســين صديقى فرزند على حسين به 
نشــانى كرمانشــاه كرمانشــاه بلوار طاق بســتان كوى 130 كوى اله وردى پ 13 ، متهم: آقاى 
فردين ياورى به نشــانى ، اتهام: ســرقت مقــرون به آزار وجه نقد و كارت عابر بانك شــاكى  ، 
دادگاه با بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند 
متعال به شــرح ذيل اصدار راى مى نمايد. (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى فردين ياورى 
مبنى بر ســرقت مقرون بــه آزار يك ميليون ريال وجه نقد و عابــر بانكى كه 800 هزار تومان 
از آن را ســرقت كرده اســت موضوع شــكايت آقاى حســين صديقى نظر به شكايت شاكى و با 
توجه به گزارش مرجع انتظامى و خريد كارت شــارژ موبايل از طريق عابر بانك و استفاده ازآن 
و اســتعالم صورت گرفته از اداره مخابرات در خصوص مالكيت خط تلفن همراه و ســاير قرائن 
و امارت از جمله فرارى بودن متهم ارتكاب بزه انتســابى محرز اســت مســتنداً به ماده 652 و 
667 قانون تعزيرات عالوه بر رد مال به ســه ســال حبس تعزيرى و 10 ضربه شــالق محكوم 
ميگــردد راى صــادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و 
پس از آن ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه 

است. م الف/6167
رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9509988322600901 شــعبه 106 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(106 جزايى ســابق) تصميم نهايى شــماره شــاكى: خانم حديث حيدرى فرزند حسين مراد به 
نشــانى كرمانشــاه ، كرمانشــاه بلوار طاق بســتان كوى 126 پ 82 ، متهم: آقاى سجاد حيدرى 
گرميانكى فرزند صيد كرم به نشــانى متوارى ، اتهام: ترك انفاق  ، دادگاه با بررســى اوراق و 
محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح ذيل اصدار 
راى مى نمايد. (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى ســجاد حيدرى مبنى بر ترك انفاق موضوع 
شــكايت خانم حديث حيدرى نظر به شكايت شاكيه و با توجه به گزارش مرجع انتظامى و احراز 
رابطه زوجيت بموجب ســند نكاحيه و ســاير قرائن و امارات از جمله اظهــارات مطلعين و عدم 
حضور متهم جهت دفاع از خود ارتكاب بزه انتســابى محرز اســت مســتنداً بــه ماده 53 قانون 
حمايــت از خانــواده به 6 ماه حبــس تعزيرى محكوم ميگــردد راى صادره غيابــى و ظرف مهلت 
20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از آن ظرف مهلت بيســت روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه است. م الف/6166
رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9509988316000445 شــعبه 106 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(106 جزايى ســابق) تصميم نهايى شــماره شــاكى: آقاى غالم دارائى منفرد فرزند اميرخان به 
نشــانى كرمانشاه كرمانشــاه كيهانشهر بلوك 1 كوى محســن رضايى پ 18 ، متهم: آقاى صادق 
رســتمى به نشــانى متــوارى ، اتهام ها: 1- كالهبــردارى 2- جعل ، دادگاه با بررســى اوراق و 
محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح ذيل اصدار 
راى مــى نمايــد. (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى صادق رســتمى مبنى بر جعل و اســتفاده 
از ســند مجعول و كالهبردارى مبلغ شــش ميليون و يكصد هزار تومان موضوع شــكايت آقاى 
غــالم دارايى منفرد با توجه به شــكايت شــاكى و گزارش مرجع انتظامى و نظريه كارشــناس و 
اســتعالم صورت گرفته از بانك كه مويد جعلى بودن چك هاى صادره مى باشــد و فرارى بودن 
متهم و ســاير قرائن و امارات ارتكاب بزه هاى جعل و كالهبردارى محرز اســت مستنداً به ماده 
536 از قانون تعزيرات و ماده يك از قانون تشــديد مجازات مرتكبين بزه ارتشــاء و اختالس 
و كالهبــردارى از حيــث بزه جعل به دو ســال حبس تعزيرى و همچنين 7 ســال حبس تعزيرى 
ديگــر از حيث بزه كالهبــردارى وجزاى نقدى به مبلغ شــش ميليون و يكصد هــزار تومان در 
حق صندوق دولت و رد مال به شــاكى به همين ميزان محكوم ميگردد كه با رعايت ماده 134 
از قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 به لحاظ تعدد جرم مجازات اشــد قابل اجرا مى باشــد 
بديهى اســت اجراى مجازات اشــد اگر به يكى از علل قانونى تقليل يابد يا تبديل يا غير قابل 
اجراء شــود مجازات اشــد بعدى اجراء ميگردد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از آن ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى 

در محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه است. م الف/6165
رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9409988323200037 شــعبه 106 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(106 جزايى ســابق) تصميم نهايى شــماره متهمين: 1- آقاى عيســى عيسى پور فرزند هاشم 
به نشــانى متوارى 2- آقاى نوروز عيسى پور به نشانى شهرستان كرمانشاه مسكن جاده قديم 
خ اطلســى كوى اطلس 30 كدپســتى 6715991386- ، اتهام ها: 1- جعل 2- كالهبردارى  ، 
دادگاه با بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند 
متعال به شرح ذيل اصدار راى مى نمايد. (راى دادگاه) در خصوص اتهام گزارش داديار شعبه 
دوم دادســراى عمومى و انقالب كرمانشــاه مبنى بر اينكه آقاى نوروز عيســى پور با ارائه سند 
ملكى به عنوان وثيقه ملكى جعلى جهت اعطاى مرخصى به زندانى مرتكب بزه جعل سند رسمى 
و استفاده از سند مجعول گرديده است با توجه به جعلى بودن سند رسمى حسب بررسى هاى 
بعمل آمده و نظريه اداره ثبت و اسناد و فرارى بودن متهم و ساير قرائن و امارات ارتكاب بزه 
هاى انتسابى محرز است مستنداً به ماده 533از قانون تعزيرات وماده 134 از قانون مجازات 
اســالمى بــه دو فقره مجازات 3 ســال حبس تعزيرى محكوم ميگردد كه بــا رعايت تعدد جرم و 
برابرى مجازاتها يكى از مجازاتها مى بايست اجرا گردد. راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از آن ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظر 

خواهى در محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه است. م الف/6164
رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

موس��م بهار از راه می رس��د و 
درحـــاشيه

مائده شیرپور
کم ک��م بای��د س��ال 95 را به 
خاطره ها سپرد و چه زیباست 
سنتی که ایرانیان در یاد کردن خاطره های سال های 
قبلش��ان داشته و بر همین اساس بر سر مزار عزیزان 
از دس��ت رفته خود در روزهای پایانی س��ال حاضر 
می ش��وند زیبایی دیدن این لحظ��ات وقتی مضاعف 
می ش��ود که عده ای را می بینی ک��ه لحظات پایانی 
س��ال را در مزار شهدا سپری کرده به یاد آنهایی که 
امروز گمنام در زی��ر خروارها خاک خوابیده اند، آنها 
رفتن��د ت��ا امروزمان درگی��ر آرامش باش��د و امروز 
عده ای برای قدردانی از آنهایی که حتی نخواس��تند 
نامش��ان به عن��وان قهرمان ملی ثبت ش��ود به صف 
ش��ده اند. آمده اند تا سالش��ان را به یاد ایثارگرانی به 
پایان برس��انند که در لحظه لحظه زندگی و هش��ت 
س��ال دفاع مقدس بی آنکه به گذر زمان توجه کنند 

برای آبادی و آرامش این آب و خاک جنگیده اند. 
ای��ن روزها دیدن صحنه حض��ور مردم قدردان 
بر س��ر م��زار ش��هدای گمن��ام، ش��هدای انقالب و 
جنگ و ش��هدای مدافع حرم دیدنی اس��ت چون به 
خانواده هایی که برای آرامش امروز مردم عزیزانشان 
را ف��دا کرده ان��د ی��ادآوری ش��ود که م��ردم ایران 
قدرشناس��ند هر چندکه ممکن است دلخوری ای از 
مسئوالن و برخی دست اندرکارانی که مسبب ایجاد 
امالک نجومی، اختالف طبقاتی، حقوق های نجومی 
و برخی رانت ها و اختالس ها هس��تند دلخور باشند 
و به قول رهبری از این اتفاقات گله داش��ته باش��ند 
اما با همه گالیه های به حق از مس��ئوالنی که امروز 
قصورشان آنها را آزرده کرده است، قدر ایثارگرانی را 
که فداکارانه جانشان را پای اعتالی کشور گذاشتند 
می دانند و حاضرند بهترین س��اعات عمرشان را که 
ب��ه دلیل تعطی��الت کنار خانواده هس��تند همراه با 
عزیزانش��ان بر س��ر مزار گمنامانی سپری کنند که 

آرامش امروزشان را مدیونشان هستند.
اما به همین مناس��بت بهشت زهرای تهران هر 
س��اله میزبان میلیون ها زائر اهل قبور و شهدا است، 
در همین زمینه مدیر عامل سازمان بهشت زهرا)س( 
نی��ز از توزیع گل و گالب رایگان همزمان با روزهای 

آخر سال در میان زائران اهل قبور خبر داد.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( در این باره 
گفت: به مناس��بت روزهای آخر س��ال مراسم ویژه 
در بهش��ت زهرا)س(ی تهران برگزار خواهد ش��د.بر 
همین اس��اس مقرر شده 5 هزار نیروی پلیس راهور 
از می��دان تجریش تا بهش��ت زهرا)س( مس��ئولیت 

راهنمایی زائران را بر عهده داشته باشند.
اکب��ر توکل��ی با اش��اره به نص��ب 100 تابلوی 
ترافیکی در س��طح بهش��ت زهرا)س( اظه��ار کرد: 
هم اکنون 100 تابلوی ترافیکی در س��طح بهش��ت 
زهرا)س( نصب شده تا ش��هروندان بتوانند راحت تر 
ب��ه قطعات مورد نظر خود راه پیدا کنند. وی از رفع 
برخی موانع فیزیکی در سطح بهشت زهرا)س( خبر 
داد و تصریح کرد: مقرر شده موانع فیزیکی، راهبندها 
و همچنین برخی مشکالت پیشین در سطح بهشت 

زهرا)س( برای تردد شهروندان برطرف شود.
وی با اش��اره به توزیع بروش��ور راهنما در میان 
ش��هروندان خاطر نش��ان کرد: قرار است همزمان با 
ش��ب جمعه آخر سال بروشورهای راهنما در اختیار 
ش��هروندان قرار گیرد ت��ا آنها بتوانن��د راحت تر به 

مسیرهای مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( درخصوص 

نصب بالن راهنما در بهشت زهرا)س( اظهار کرد: قرار 
اس��ت در 15 نقطه اصلی بهشت زهرا)س( بالن های 
راهنم��ا نصب ش��ود و این بالن ها بیش��تر در اطراف 

درهای اصلی و قطعات شهدا نصب می شوند.
توکلی اهدای گل به زائران قبور ش��هدا را یکی 
دیگر از برنامه های سازمان دانست و گفت: قرار است 
در میان زائران حاضر در قطعات شهدا گل،  گلدان و 
گالب توزیع شود. وی از عطرافشانی و غبارروبی مزار 
ش��هدا خبر داد و گفت: کار عطر افشانی و غبارروبی 
مزار ش��هدا به خصوص ش��هدای گمنام در دس��تور 
کار قرار گرفته اس��ت، ضمن اینکه نس��بت به نصب 

پرچم های جدید بر سر مزار شهدا اقدام شده است.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( با اشاره به 
برپای��ی آخرین دعای کمیل و دعای ندبه س��ال در 
مجموعه بهش��ت زهرا)س( بیان کرد: آخرین دعای 
کمی��ل و دعای ندبه در س��الن دعای ندب��ه برگزار 
می ش��ود. وی برپایی ایستگاه های صلواتی را از دیگر 
اقدامات سازمان بهشت زهرا)س( طی روزهای آتی 
خبر داد و اظهار کرد: مقرر ش��ده 8 ایستگاه صلواتی 
نسبت به خدمات رسانی اقدام کرده تا شهروندان در 

روزهای آخر سال با مشکل مواجه نشوند.
وی ب��ا تاکید ب��ر لزوم فراهم کردن ش��رایط به 
منظور تردد آس��ان زائران قبور شهدا و سایر اموات 
تصریح کرد: برای تردد آسان زائران حرم مطهر امام 
خمینی)ره( به س��مت قطعات ش��هدا 40 دس��تگاه 
خ��ودروی برق��ی جه��ت جابه جایی ش��هروندان به 

صورت رایگان در نظر گرفته شده است.

توکل��ی از راه ان��دازی میدان می��وه و تره بار در 
مجموعه بهش��ت زهرا)س( خب��ر داد و عنوان کرد: 
قرار ش��ده مرکزی تحت عنوان میدان میوه و تره بار 
در مجموعه بهش��ت زه��را)س( راه اندازی ش��ود تا 
ش��هروندان بتوانند نسبت به خرید محصوالت مورد 
نظر خود اقدام کنند. وی با اش��اره به برپایی مراسم 
ویژه تحویل سال در قطعات شهدا اظهار کرد: امسال 
مراسم ویژه تحویل سال را در قطعات شهدا خواهیم 
داشت ضمن اینکه نمایشگاه گردشگری عطر یار که 
شامل نمایش توانمندی اقوام و عشایر می شود را در 

ایام نوروز خواهیم داشت.
مدیرعامل س��ازمان بهش��ت زه��را)س( با ارائه 
توصیه ای به ش��هروندان حاضر در بهشت زهرا)س( 
در ای��ام پایانی س��ال گفت: انتظار ما این اس��ت که 
شهروندان برای حضور در بهشت زهرا)س( از وسایل 

حمل ونقل عمومی اس��تفاده کرده ضمن اینکه زمان 
حضور مراقب کودکان خود باشند.

ام��ا به جز موارد یاد ش��ده امس��ال در بهش��ت 
زهرا)س( به مناس��بت والدت حضرت زهرا جشنی را 
تحت عنوان ماران آس��مانی برپا ک��رده و آنهایی که 
مادرشان آسمانی شده است می توانند در این مراسم 
شرکت کرده و به گرامی داشت یادمادرشان در جمع 

کثیری از افراد بپردازند.
در عین حال یکی از نکاتی را که قرار شد سازمان 
بهشت زهرا)س( دنبال کند پیگیری مراسمی تحت 
عنوان والدت ش��هدا و در عین ح��ال پذیرفتن یک 
ش��هیدی که پدر و م��ادرش فوت کرده اند توس��ط 
زوجه��ای جوان باش��د که البته هن��وز این موارد به 
طورعملیاتی به اجرا در نیامده اما با همه این تفاسیر 

عالقه مندان خودش را جذب کرده است.

دفترچه بیمه تامین اجتماعی حذف شد
دفترچه بیمه تامین اجتماعی در مراکز ملکی این سازمان، 

طی مراسمی در بیمارستان شهید معیری حذف شد.
به گزارش ایرنا، بیمه ش��دگان تامین اجتماعی از این 
پس در تمام مراکز درمانی و بیمارس��تانی این س��ازمان 
بدون در دس��ت داش��تن دفترچه درمان��ی و فقط با یک 
کارت مل��ی می توانند خدمات، دریاف��ت کنند. همچنین 
دیگر نیازی به داشتن دفترچه برای نسخه نویسی پزشکان 
نیست چون این خدمات به صورت الکترونیکی به بیماران 
ارائه می ش��ود و پزش��کان نی��ز نس��خه الکترونیکی برای 

بیماران تجویز می کنند.
برای حذف دفترچه ها در مراکز ملکی سازمان تامین 
اجتماعی زیرس��اخت های الزم فراهم ش��ده اس��ت و به 
همین منظور تمام حدود 4٢ میلیون بیمه ش��ده سازمان 

تامین اجتماعی دارای پرونده الکترونیکی هستند. 
پ��روژه ح��ذف دفترچه ها در مراکز درمانی س��ازمان 
تامین اجتماعی از حدود ٢ س��ال گذش��ته کلید خورد و 
برای نخس��تین بار در اس��تان یزد و آن هم برای بیماران 
خاص در آبان س��ال 94 آغاز ش��د. ب��ه همین منظور در 
س��ال 95 نیز برنامه ریزی برای ح��ذف این دفترچه ها در 
تم��ام مراکز درمانی س��ازمان تامین اجتماع��ی با تامین 

زیرساخت ها انجام و جشن آن هم برگزار شد.

 دستگیری 1389 مرد و 48 زن
در چهارشنبه سوری

رئیس پلیس پیش��گیری ناجا درباره آمار خس��ارات 
جانی حوادث چهارشنبه س��وری از دستگیری 1389 مرد 
و 48 زن در چهارشنبه س��وری امسال خبر داد و گفت: از 
این تعداد 959 نفر به مراجع قضایی معرفی شده و مابقی 

با اخذ تعهد آزاد شدند.
به گزارش ایس��نا، سردار محمد ش��رفی گفت: امسال 
زمان استفاده از مواد محترقه کاهش یافت. وی از دستگیری 
1389 مرد در چهارشنبه سوری امسال خبر داد و گفت: از 
این تعداد 9٢3 نفر به مراجع قضایی معرفی ش��ده و مابقی 

بااخذ تعهد آزاد شدند.
س��ردار شرفی همچنین از دستگیری 48 زن در این 
شب خبر داد و افزود: از این تعداد نیز 1٢ نفر با اخذ تعهد 
آزاد شده و مابقی به مراجع قضایی معرفی شدند. به گفته 
وی در آمار دستگیری ها نیز شاهد کاهش نسبت به مدت 

مشابه در سال قبل بوده ایم.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا درباره آمار خسارات جانی 
حوادث چهارشنبه س��وری گفت: 185 نفر در بیمارس��تان 
بستری ش��دند و 1093 نفر نیز به شکل سرپایی در محل 
درمان ش��دند. همچنین دو تن نیز جان خود را از دس��ت 
دادن��د که یکی از آنها در تهران و دیگری در اصفهان جان 
خود را از دس��ت داد. وی اضافه ک��رد: برابر آمارها در این 
شب 46 نفر از عوامل اورژانس، پلیس و آتش نشانی نیز در 

سراسر کشور مصدوم شده اند.
س��ردار ش��رفی درباره عملکرد پلیس پیش��گیری در 
طول 11 ماه گذش��ته تصریح کرد: در این مدت دستگیری 

قاچاقچیان کاال پنج درصد افزایش داشته است.

سنت پسندیده یاد اهل قبور در روزهای پایانی سال؛

سال را با یاد شهدا بدرقه کنیم

شهردار تهران:
 چرا نباید بتوانيم در سال

۲ ميليون شغل ایجاد کنيم؟
ش��هردار تهران با ابراز گل��ه از عدم  تحقق 

مناس��ب ایجاد اشتغال در کشور گفت: چرا پایتخــــت
نباید بتوانیم در سال ٢میلیون شغل ایجاد 

کنیم؟ می توانیم و این منطق علمی دارد.
محمدباق��ر قالیباف در مراس��م بهره برداری از 59 دس��تگاه 
واگن و لوکوموتیو ش��رکت متروی تهران با اشاره به وجود روحیه 
جوانمردی جوانان بانش��اط شرکت واگن س��ازی تهران، گفت: در 
حالی که همه روزه در ش��رایطی هس��تیم ک��ه کارخانه ها تعطیل 
می ش��وند و شرایط سخت شده اس��ت، اما شما توانسته اید در هر 
فصل و در 4 نوبت واگن های س��اخته شده در شرکت واگن سازی 

تهران را آماده کنید و تحویل دهید.
وی اظهار امیدواری کرد که با همت انجام ش��ده در ش��رکت 

واگن سازی تهران، بقیه کارخانه های واگن سازی هم بتوانند با توجه 
به رشد توسعه مترو، در این زمینه به فعالیت جدی بپردازند.

قالیباف شهردار تهران با اشاره به اینکه خط 6 متروی تهران 
با طول 30کیلومتر و با پیش��رفت 85درص��دی در 18ماه به این 
مرحله رس��یده اس��ت، سرعت رشد و توس��عه مترو را قابل توجه 
دانس��ت. وی با تأکید بر اینکه "کار نشد نداریم و خداوند نیرویی 
به انسان داده است و با عزم و خالقیت و خردورزی و ایمان هیچ 

کاری نیست که بر زمین بماند و بگوییم که ما نمی توانیم.
ش��هردار تهران با اش��اره به انجام تس��ت گرم متروی خط 7 
تهران گفت: در این مس��یر چقدر مش��کالت فنی داشتیم؛ جنس 
خاک و فرس��ودگی تأسیسات و... همه از نکاتی بود که همه قانع 
ش��ده بودند که این خط را در این مسیر و منطقه نسازیم،  و یک 
دلیل آن هم دلیل خدمت به مردم و با همت شما عزیزان کفایت 
کرد که این کار نشدنی در کمترین زمان ممکن و کمترین هزینه 

و با بهترین کیفیت انجام شود.
شهردار تهران همچنین گفت: نیاییم بگوییم در دنیا این گونه 
اس��ت که این تعداد اش��تغال ایج��اد می کنند و ما بیش��تر از آن 
نمی توانیم. ای��ن چند میلیون جوان تحصیل کرده و حتی جوانانی 

که س��طوح تحصیلی باال ندارند زمینه اشتغال را دارند. چرا نباید 
بتوانیم در سال ٢میلیون شغل ایجاد کنیم؟ می توانیم و این منطق 
علم��ی دارد، همین تولی��د واگن ها هم نمونه اش. مگر مش��کالت 
اقتصادی نیست؟ مگر شهرداری هم در این رکود اقتصادی نیست؟ 

چطور 30هزار نفر در این مترو مشغول به کار هستند؟
قالیباف ادامه داد: در پایان سال 95 ما توانستیم 100 کیلومتر 
متروی��ی را ک��ه باید به نتیجه می رس��اندیم در خط��وط 6، 7 و 8 
به نتیجه برس��انیم و با تس��ت گرمی که امروز )دی��روز( از خط 7 
انجام شد از اواخر فروردین ماه، بهره برداری مسافرگیری از این خط 
ش��روع خواهد شد. شهردار تهران در ادامه تاکید کرد: دیگر مردم 
درخصوص فعالیت های عمرانی و توس��عه متروی تهران به برخی 
س��خنان دیگران گوش نمی دهند، کسانی که در طول فعالیتشان 
ی��ک کار جدی و اثرگذار ندارند و ب��ا این وجود اقدامات تخریبی 

غیرمنصفانه انجام می دهند.
قالیب��اف همچنین درخصوص موضع اخیر مجلس درخصوص 
تحقی��ق و تفحص از ش��هرداری تهران گف��ت: از نمایندگان مردم 
در مجلس ش��ورای اسالمی هم تش��کر دارم که با درایت و تصمیم 
درستشان نگذاشتند در روحیه کار و تالش کارکنان شهرداری تحت 

تاثیر سیاست و سیاست بازی قرار گیرد. البته ما هم همواره گفته ایم 
که در برابر فعالیت های شهرداری تهران پاسخگو هستیم و شخصا 
هم در جلسات کمیس��یون عمرانی مجلس حضور یافتم و به تمام 

سواالت پاسخ دادیم و اسنادی را هم که الزم داشتند ارائه کردیم.
ش��هردار تهران در بخش��ی دیگر از س��خنان خود به برخی 
اظهارنظرها درخصوص ش��هرداری پرداخت و گفت: متاس��فم از 
کس��انی که می گویند نظارتی بر ش��هرداری نیست. مگر شورای 
ش��هر کمیس��یون نظارت ندارد؟ مگر حسابرس��ی وج��ود ندارد؟ 
مگر شهرداری بازرس��ی ندارد؟ چطور حاضرید که پشت تریبون 
مجل��س بگویید که چ��را این عمل انجام می ش��ود؟ از قضا آنچه 

امروزه رنج آور است تعدد نظارت هاست.
قالیب��اف خطاب به کس��انی ک��ه مدعی وج��ود تخلفات در 
ش��هرداری هس��تند گفت: بفرمایید در طول 1٢سالی که توفیق 
خدمت در ش��هرداری داش��ته ام کدام پرونده فساد در شهرداری 
پیدا شده و محکومیت یافته است؟ یک مورد نداریم و خوشحالیم 
که پروژکتور ها هم به سوی شهرداری روشن است. تخلف اداری و 
تخلف شخصی هم اگر هست در همه مجموعه ها هست، اما تخلف 

سازماندهی شده در شهرداری تهران وجود ندارد.


