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    حوادث کوتاه از کشور

حضور یک نوزاد 

در نشست 

سازمان ملل!

ماهیگیر 
گمشده 
به خانه 

بازگشت!

نظر به اینکه در پرونده کالسه 97/954 این شورا و به لحاظ فوت مرحوم درویش سروری 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 323 صادره از کنگان و ساکن اخند و در اجرای درخواست 
آقای محمد ســروری فرزند درویش قــرار تحریر ترکه متوفی صــادر و وقت اجرای قرار 
تحریر ترکه برای روز یکشــنبه مورخه 97/8/6 ساعت 11 صبح تعیین و اعالم گردیده لذا 
بدینوســیله در اجرای مقررات ماده 210 قانون امور حســبی و به موجب این آگهی به کلیه 
ورثه متوفی یا نمایندگان قانونی آنها و بســتانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس 
که به هر طریقی حقی بر ترکه متوفی دارد ابالغ می گردد که راس ســاعت و تاریخ اعالم 
شــده در شعبه یک شورای حل اختالف عسلویه واقع در عسلویه پشت ساختمان شهرداری 

جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شود.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک عسلویه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احضار اجرائی شورای حل اختالف

مشخصات محکوم له: نام: عباســقلی نام خانوادگی: احمدی میرقائد نام پدر: غیظان شغل: 
آزاد نشانی محل اقامت: عسلویه خ ساحلی- فلکه زنبوری- آژانس شیشه ای

مشــخصات محکوم علیه: نام: 1- شرکت سهند پارســیان 2- کیوان ولی عبدی نام پدر: - 
شغل: پیمانکار نشانی محل اقامت: مجهول المکان

محکوم به: بموجب دادنامه شماره 97/552 مورخ 97/4/26 شورای حل اختالف عسلویه که 
به موجب دادنامه شماره- مورخ- به تایید مرجع تجدیدنظر شعبه- دادگاه عمومی- رسیده 
اســت محکوم علیه مکلف بــه پرداخت 140/000/000ریال بابــت کارکرد خودروی وانت 
مزدا و مبلغ 4/300/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 96/8/14 تا زمان اجرای حکم و کلیه خسارات دادرسی محکوم علیه مکلف است 

از تاریخ ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد رای اجرا نماید.
شورای حل اختالف استان بوشهر- حوزه قضایی عسلویه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده

کالســه پرونده: 97/763 وقت رسیدگی: روز یکشنبه مورخه 97/8/6 ساعت 10 صبح خواهان: 
خالد دریایی خوانده: آقای علی خوش بجاری جفرودی فرزند ابراهیم و آقای محمد خوش بجاری 

جفرودی فرزند ابراهیم
خواســته: مطالبه مبلغ 1/200/000/000 ریال بابت فروش ابزارآالت صنعتی و کلیه خسارات 
دادرســی. خواهان دادخواستی تسلیم شــورای حل اختالف حوزه یک شهر عسلویه نموده که 
جهت رسیدگی به این شورا ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواســت خواهان و دســتور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه 

بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
رئیس شورای حل اختالف حوزه یک شهر عسلویه

 GLX 405 ســند مالکیت )برگ سبز( خودرو پژو
مدل 1372 به شــماره انتظامی 526 س 17-ایران 29 
شــماره موتور 12417103433 و شــماره شاسی 
71006838  به نام آقای ســعید صادقی بدربانی 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو ســواری MVM X33S به شماره 
پالک 886 ن47- ایران14 به رنگ سفید مدل 1395 
و شــماره موتــور MVM484FBDG008340 و 
شماره شاسی NATGBAYL1G1008066 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت گچ 
ماشینی مرجان شماره ثبت 642 شماره ملی 10860955131

بدینوســیله ازکلیه سهامداران شــرکت و نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده که در ســاعت 10 صبح مورخ 97/7/20 در محل شرکت تشکیل 

می گردد حضور به هم رسانید.
دســتور جلســه: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره 2- انتخــاب بازرســین 3- تغییر روزنامه

 4- تصویب تراز و حســاب ســود و زیان سال مالی 96، 5- انصراف از ثبت صورت جلسات دارای 
اشکال و بالتکلیف در پرونده.

هیئت مدیره شرکت

»آگهی ابالغ«
چون آقــای احمدعلی دارنهال فرزند عبــاس با ارائه یک 
برگه استشــهادیه محلی بــه وارده 5/24676 تقاضای ثبت 
پالک 10590 واقع در بدرآباد میبد بخش 23 یزد را نموده 
اســت که آقای محمد کریمی بدرآبــادی و خانم ها فاطمه 
کریمی  بدرآبــادی و اعظم کریمی بدرآبــادی وارث زهرا 
دختر محمدعلی ابوالحســن به موجب اعتراضیه وارده  های 
5/11990 مــورخ 94/5/21 و 5/12989 مورخ 94/5/21 
نســبت به پالک فوق اعتــراض نموده اند که طی دو فقره 
اخطاریه به شماره های 5/7449 مورخ 97/5/2 و 5/9890 
مورخ 97/6/22 به آدرس مندرج در اعتراضیه )ده شــیخی 
میبد( به نامبردگان اخطاریه ارســال شــده که شناسایی و 
ابــالغ مقدور نگردیده لذا وقت معاینه محل و رســیدگی و 
تبادل لوایح برای روز یکشــنبه 97/7/29 ســاعت 8 صبح 
تعیین گردیده اســت که به موجب این آگهی به معترضین 
)نامبردگان فوق( ابالغ می گردد که در تاریخ تعیین شده در 
محل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد حضور یافته 
تا به اتفاق نماینده و نقشه بردار به محل وقوع ملک عزیمت 
و برابــر مقررات اقــدام گردد. عدم حضور مانع رســیدگی 

نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 97/7/4

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد 
هادی بیکی  ده آبادی

94/10/29

دانشگاه تفرش در نظر دارد مناقصه تهیه و طبخ غذای دانشجویی خود را 
به شماره 200974482000004 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزام است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در 

مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد تاریخ 97/7/4 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت: ساعت 15 روز 
چهارشنبه تاریخ 1397/7/11

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 15 روز چهارشنبه تاریخ 1397/7/25
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز دوشنبه تاریخ 1397/7/30

اطالعــات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس: اســتان مرکزی شهرستان تفرش ابتدای جاده تهران دانشگاه تفرش 
تلفن 09181603567

اطالعات تماس ســامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز 
تماس 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی
ت اول(تهیه و طبخ غذای دانشجویی

)نوب

آگهی تجدید مناقصه 
عمومی حسابرسی

شــهرداری دامغان در نظر دارد 
باستناد مصوبه شورای محترم اسالمی 
شــهر نســبت به انتخاب حسابرسان 
مستقل شــورای اسالمی شهر جهت 
انجام حسابرســی سال های 96 و 97 
شــهرداری اقدام نماید لذا بدینوسیله 
از کلیه شــرکت های حسابرسی واجد 
شــرایط دعوت به عمل می آید جهت 
شــرکت در مناقصه و اخذ اســناد و 
اطالعات مربوطه به امور قراردادهای 
شهرداری مراجعه و پیشنهادات کتبی 
خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
یکشــنبه مورخ 97/7/15 به دبیرخانه 
شــهرداری تسلیم و رســید دریافت 

نمایند.
تلفــن تماس و آدرس ســایت جهت 

کسب اطالعات بیشتر:
023-35256115
www.damghan.ir
شهرداری دامغان

شماره درخواست: 9710466121700009
شماره پرونده: 9409986110500035
شماره بایگانی شعبه: 972645 آگهی مزایده

بموجــب پرونــده اجرایــی کالســه 972645 موضــوع دســتور فروش شــماره 
9409976110500129 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی اهواز موضوع فروش ملک 
به شماره پالک ثبتی 903/5853 واقع در بخش 7 شهرستان اهواز بنشانی کوی ملت 
فلکه عامــری روبروی بانک ملی طبقه فوقانی مجتمــع صالحی که ملک مورد نظر 
یک باب ســالن تجاری واقع در منطقه تجاری در نشانی فوق الذکر با میزان مالکیت 
2/5 دانگ مشــاع از ششدانگ با مالکیت مهدی هادی  نوش آبادی و با عرصه 384/2 
مترمربع و با اســکلت فلزی و قدمتی حدود 25 سال)قسمتی از آن بازسازی و مرمت 
و مابقی در حال بازسازی و مرمت می باشد و مشتمل بر دو قسمت، قسمت اول 184 
مترمربع و مشتمل بر 10 دهنه پارتیشن بندی و کف سازی و سرامیک و دارای راه پله ای 
اختصاصی که به خیابان شــیخ نبهان دسترسی داشته و اینک هم در آن حرفه تعمیر 
موبایل، کامپیوتر، دفتر وکالت- لباس فروشــی و... دایر می باشــد و اخیرا بازسازی و 
مرمت گردیده اســت و قسمت دوم حدود 200 مترمربع بدون پارتیشن بندی و یا دیوار 
جداکننده و به صورت یک ســالن که در حال تعمیر و بازســازی می باشد و از طریق 
راه پله ای مشاع به خیابان عامری دسترسی دارد با توجه به در نظر گرفتن تمام معیارها 
و عوامل موثر در تعیین ارزش و بهاء امالک تجاری موقعیت محل تجاری ابعاد ملک 
و قدمت بنا و نوع مصالح مصرفی و با در نظر گرفتن خدمات و امکانات رفاهی شهری 
و همچنیــن با در نظر گرفتن قیمت عادله روز و شــرایط بــازار و بهای ملک تجاری 
28/815/000/000 ریال برآورد می گردد با توجه به اینکه نظریه کارشناس به طرفین 
ابالغ و در موعد قانونی هیچ اعتراضی واصل نگردیده است لذا وقت مزایده برای روز 
شــنبه مورخه 1397/7/28 ســاعت 10 تعیین می گردد لذا از کلیه اشخاصی که قصد 
شــرکت در مزایده را دارند دعوت می شــود در تاریخ فوق الذکر در محل شعبه اجرای 
احکام حقوقی دادگستری شهرستان اهواز واقع در خرمکوشک ابتدای نیوساید مجتمع 
قضایی شهید تندگویان حضور به هم رسانند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شده شروع 
و برنده مزایده کســی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. اشخاصی که تمایل 
به شــرکت در مزایده را دارند می توانند پنج روز قبــل از مزایده از اموال ذیل واقع در 
فوق الذکر بازدید نمایند. ضمنا کلیه شــرکت کنندگان در مزایده می بایست 10 درصد 

از قیمت پایه فروش را فی المجلس به موجب یک فقره چک تضمینی تودیع نمایند.
مدیر شعبه دوم اجرای حقوق دادگستری 
شهرستان اهواز- چلداوی

آگهی حصر وراثت
آقای مســعود شهرت بزیان نام پدر احمدعلی بشناسنامه 424 صادره از اهواز 
درخواستی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که 
پدرم مرحوم احمدعلی شــهرت بزیان بشناســنامه 1331 صادره اهواز در 
تاریــخ 93/1/31 در اهواز اقامتگاه دائمی اش فــوت ورثه اش عبارتند از: 
1- متقاضی فوق الذکر 2- عبدالمجید عالقمند به ش ش 27 صادره اهواز 
3- علیرضا آریان به ش ش 202 صادره اهواز 4- محمد آریان به ش ش 628 
صادره اهواز 5- محسن بزیان به ش ش 159 صادره اهواز 6-محمدسعید بزیان 
بــه ش ش 292 صادره اهواز )پســران متوفی( 7- حبیبه بزیان به ش ش 307 
صــادره اهواز 8- زهره بزیان بــه ش ش 440 صادره اهواز 9- مهین بزیان به 
ش ش 785 صادره اهواز )دختــران متوفی( 10- طوبا خانم خواجه موگهی به 
ش ش 421 صادره شوشــتر )همسر متوفی( و الغیر طبق دادخواست تقدیمی 

به شماره 515/6/97ح.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه 
بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی مجتمع شماره یک
 شورای حل اختالف شهرستان اهواز

صفحه 11
چهار شنبه 4 مهر 139۷ 

16 محرم 1440 - شماره 22010

صید صیاد
رشــت – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی سیاهکل از دستگیری 
چهار شــکارچی غیر مجاز و کشف 11 قطعه پرنده )کبک( در روستای 

یرشلمان این شهرستان خبر داد.
سرهنگ حمید محمدی نسب گفت: ماموران در بازرسی از وسایل 
متهمان 11 قطعه پرنده کبک و مقادیری سالح شکاری به همراه فشنگ 

مربوطه کشف کردند.
وی گفت: چهار شکارچی غیر مجاز دستگیر شده برای سیر مراحل 

قانونی به مقام قضائی معرفی شدند.
شکالت تریاک

تبریز – خبرنگار کیهان : ماموران گمرک تبریز موفق به کشف شکالت 
تریاک در مرسوله های پستی شدند. 

ماموران گمرک امانات پستی تبریز از داخل شکالت های پستی ۷00 
گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

بنابراین گزارش، ماموران گمرک با استفاده از دستگاه ایکس ری به 
بسته های پستی مشکوک شدند که با بررسی فیزیکی این مقدار تریاک 

را کشف کردند.
این مقدار تریاک به طرز ماهرانه ای به دلیل همســان سازی رنگ و 

شکل در داخل شکالت و بجای شکالت جاسازی شده بود.
برخورد مرگبار

سرویس شهرستانها : سرپرســت پلیس راه شمالي استان فارس ، 
گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه پژو پارس با کامیون ایسوزو در محور 

خان زنیان به شیراز، سه تن کشته و یک نفر مجروح شدند. 
سرهنگ »عبدالهاشم دهقاني« افزود: در این حادثه هر سه سرنشین 
پژو پــارس در دم فوت و راننده کامیون نیز مجروح و به بیمارســتان 

منتقل شد.
وی اضافه کرد: کارشناســان علت وقوع این حادثه را حرکت خالف 

جهت از جانب راننده پژو پارس اعالم کردند.
کالهبرداری میلیاردی

سرویس شهرستانها : فرمانده انتظامی استان مازندران از دستگیری 
کالهبردار حرفه ای و کشــف کالهبرداری 22 میلیاردی در شهرستان 

نکا خبر داد. 
سرتیپ “سیدمحمود میرفیضی” گفت: در پی مراجعه و طرح شکایت 
مدیرعامل یک شرکت در شهرستان نکا به ماموران پلیس آگاهی مبنی بر 
کالهبرداری 22 میلیاردی از وی، موضوع در دستور  فرماندهی انتظامی 

آن شهرستان قرار گرفت.
وی تصریح کرد: پس از هماهنگی های قضائی متهم دستگیر شد و 
در تحقیقات و بازجویی های به عمل آمده عنوان داشــت از آنجایی که 
مسئول مالی شرکت بوده با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و دسترسی به 
حساب ها اقدام به انتقال غیر قانونی وجه به حساب دیگران می کرده است.

انهدام مزرعه ماری جوانا
تبریز – باشگاه خبرنگاران جوان : فرمانده انتظامی شهرستان بناب از 

کشف و انهدام مزرعه گیاه »ماری جوانا« در بناب خبر داد. 
سرهنگ سهراب شفقی  گفت : در پی دریافت گزارشات مردمی در 
رابطه با اینکه در یکی از روستا های شهرستان بناب یک نفر در مزرعه 
خود گیاه شاه دانه »ماری جوانا« پرورش می دهد، گزارش در دستور کار 
پلیس انتظامی شهرستان بناب و ماموران مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.
وی افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر با کســب اجازه از مقامات 
صاحب نظر از محل بازرسی کردند و سپس مزرعه کشت ماری جوانا را 

به آتش کشیدند.
احتکار گوجه فرنگی

یزد – فارس : بسیجیان یزدی محموله 20 تنی گوجه فرنگی احتکاری 
را کشف کردند.با توجه به کمبود گوجه و خیار سبز در بازار، بسیجیان 
یزدی با همــکاری اداره صنعت معدن تجارت یزد چهارخودرو خاور با 

بیش از 20 تن بار گوجه را در یزد کشف کردند.
این متخلفان درصدد بودند با افزایش مجدد قیمت گوجه فرنگی و 

کمبود آن در بازار، این گوجه ها را در بازار توزیع کنند.
گاز گرفتگی 

بجنورد- مهر : فرمانده انتظامی بجنورد گفت: بردن زغال آتش در 
چادر مســافرتی جوان 1۸ ساله را به کام مرگ و پدر را به بیمارستان 
فرستاد.سرهنگ علی پاکدل اظهار کرد: این 2 نفر که پدر و پسر بودند 
برای گرم کردن خود اقدام به بردن زغال آتش به داخل چادر کرده بودند 
که بر اثر گاز گرفتگی و استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار خفگی شد ند.
وی ادامه داد: جوان 1۸ ســاله  قبل از رسیدن ماموران فوت شده 
بود و پدرش بالفاصله به مراکز درمانی منتقل شــد که خوشبختانه از 

مرگ نجات یافت.

برای  نیوزیلند    نخست وزیر ۳۸ ساله 
نخســتین بار در تاریخ سازمان ملل نوزاد 

سه ماهه اش را به این سازمان برد.
به گزارش دویچه وله، »نِو« NeVe طفل سه 
ماهــه در حالی که روی زانوی پدرش »کالرک 
گیفورد« نشسته بود، نظاره گر سخنرانی آردرن نخست وزیر 3۸ ساله 

نیوزیلند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود.
»نِِو ِت آُرها« نخســتین نوزادی اســت که توانسته با استفاده از 
یک کارت ویژه وارد ســازمان ملل شــود. »کلرک گی فورد« پدر این 
کودک، بطور تمام وقت از او مراقبت می کند و در این سفر همسرش 

را همراهی می کند.
آردرن جوان ترین نخســت وزیر نیوزیلند و نخستین کسی بود که 
در زمــان خدمتش مرخصی زایمان گرفت. او همچنین دومین نفر از 
سران جهان است که در دوره تصدی سمتش بچه دار شده است. این 
زن 3۸ ساله تنها یک سال است که نخست وزیر شده است، اما به طور 
بی سابقه ای توجه همه را به کشورش که کمتر از پنج میلیون جمعیت 
دارد، جلب کرده اســت. نحوه ریاســت او و حمایتش از حقوق زنان، 
الهام بخش افراد زیادی بوده اســت. محبوبیت او باعث شده چندین 
خبرگزاری آمریکایی برای مصاحبه با او در نیویورک برنامه ریزی کنند.

»گی فــورد« مجری تلویزیونی نیز درتوئیتی نوشــت: »ای کاش 
می توانستم نگاه متعجب هیئت ژاپنی در داخل سازمان ملل را حین 
ورود به ســالن در وسط تعویض پوشک بچه ثبت کنم. افسانه بزرگ 

قرن بیست و یکم!«

یک نوجــوان اندونزیایی که ۴۹ روز در 
اقیانوس شــناور و سرگردان بود، در نهایت 
توسط یک کشتی با پرچم پاناما نجات یافت 

و به خانه بازگشت.
به گزارش ایسنا، آلدی نوول آدیالنگ، نوجوان 

19 ســاله اهل »سوالوســی« جزیره ای بزرگ در اندونزی پیش از این 
حادثه به عنوان فانوس بان در یک »تله ماهیگیری شناور« واقع در 12۵ 

کیلومتری خط ساحلی اندونزی مشغول به کار بود.
این نوجوان مســئول روشــن کردن چراغ هایی بوده که برای جذب 
ماهی ها به این تله طراحی شــده و به گفته پدرش از 1۶ سالگی به این 
کار مشغول بوده است. بطور هفتگی شخصی از شرکت ماهیگیری مربوطه 
برای جمع آوری ماهی ها از این تله و رساندن منابع غذایی و آب تازه به 
آلدی به کلبه شــناور کنار تله سر می زده است. این کلبه های کوچک و 
شناور چوبی متعلق به یک شرکت ماهیگیری است و در سراسر آب های 
اطراف شــهر »مانادو«ی جزیره »سوالوسی« وجود دارد که با لنگرهای 

بزرگ و طناب های طویل به ساحل این شهر متصل می شوند.
اما در اواســط ماه ژوئیه میالدی بادهای شدید لنگرهای کلبه آلدی 
را از جا کنده و او را میان آب های اقیانوس سرگردان کردند. این نوجوان 
تنها برای چند روز منابع غذایی و آب داشته و با ماهیگیری و سوزاندن 
چوب هــای کلبه برای طبخ آنها و تصفیه آب شــور دریا با گرمای آن و 

پارچه های لباس خود و تهیه آب شیرین جان سالم به در برده است.
کنســولگری اندونزی در شهر »اوساکا«ی ژاپن اعالم کرده پیش از 
اینکه کشــتی با پرچم پاناما این نوجوان را که بیش از یک ماه و نیم در 
آب های اقیانوســی سرگردان بوده پیدا کند، 10 کشتی دیگر از کنار او 
گذشته بودند.آلدی می گوید: با هر بار دیدن این کشتی ها به نجات امیدوار  

می شدم ولی هیچ یک از این 10 کشتی مرا ندیده و متوقف نشدند.
او هم چنین می گوید: برای جلب توجه کشــتی با پرچم پاناما ابتدا 
لباس های خود را تکان داده اما پس از بی توجهی خدمه کشتی، اقدام به 

ارسال یک سیگنال رادیویی اضطراری کردم.
به گزارش روزنامه گاردین، کشتی که این نوجوان را نجات داد، عازم 
ژاپن بوده اســت. به همین دلیل پس از رسیدن به ساحل ژاپن آلدی را 
به کنســولگری اندونزی در ژاپن تحویل داده است. مقامات اندونزی از 

سالمت کامل این نوجوان خبر داده اند.

تهران  استان  دادگستری  رئیس کل  قضایی  معاون 
گفت: قبــل از انقالب خانم های قاضی در کل ایران ۳۳ 
نفر بودند، االن بیش از 1000 نفر قاضی زن داریم که در 

پست های مختلف قضایی انجام وظیفه می کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ستاد حقوق بشر، مهین دخت 
داودی یکی از چهره های قضایی کشــور در ســال های پس از 
انقالب است که تاکنون مسئولیت های مختلف قضایی را برعهده 
داشته است و اکنون سمت معاون قضایی رئیس کل دادگستری 
استان تهران و سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 

ونک دو را به عهده  دارد. 
داودی درباره هجمه های حقوق بشــری علیه کشورمان با 
وجود احراز پست های قضایی و اجرایی برای زنان در ایران گفت: 
قبل از انقالب خانم های قاضی در کل ایران 33 نفر بودند، االن 

بیش از 1000 نفر قاضی زن داریم که در پســت های مختلف 
قضایــی انجام وظیفه می کنند. از بــدو کار دادیاری گرفته تا 
باالترین شغل که دیوان عالی کشور است، مشغول انجام وظیفه 
هستند. قاضی زن در دادسرای دیوان عالی کشور، در دادگاه های 
تجدید نظر و در هر پســتی که شــما فکر کنید ما قضات زن 
داریم. خانم های قاضی مشاور در همین دادگاه خانواده فعالّیت 
دارنــد که طبق قانون تصمیــم دادگاه باید با اخذ نظر قاضی 
مشاور باشــد. معاون رئیس کل و معاون رئیس کل محاکم در 
مجتمع های قضایی زنان هستند. قضات زن در تمامی سطوح 

مشغول فعالّیت هستند.
وی افزود: همین اواخر برای بعضی از خانم های مشاور ما با 
حفظ سمت، ابالغ دادرسی اجرای احکام را صادر کردند. با این 
ابالغ دیگر نیازی نیست پرونده های اجرای احکام برای کسب 

دستور به دادگاه برود؛ خانم ها به عنوان دادرس اجرای احکام 
می توانند دستورات را خودشان صادر کنند.

معــاون قضایــی رئیس کل دادگســتری اســتان تهران 
اظهارداشت: زنان در جمهوری اسالمی ایران پیش رو هستند 
و در همه زمینه ها حضور دارند. در عرصه های مختلف سیاسی، 
قضایی، فرهنگی، هنری، ورزشی و اقتصادی زنان نقش خود را 
به خوبی ایفاء می کنند. اخیراً شاهد موفقّیت های دختران جوان 
در میادین ورزشــی بودیم. االن دانشــجوهای دختر ما بیشتر 
از دانشــجوهای پسر اســت. در همین مجتمع قضایی شماره 
دو، از مدیران دفاتر، کارشناســان، بایگان ها و منشــی ها اکثراً 
خانم هستند و شاید تعداد آنها بیش از آقایان باشد. فضا برای 
پیشــرفت زنان در ایران باز است و هیچ مانعی برای پیشرفت 

آنان در قسمت های مختلف جامعه وجود ندارد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران:

قبل از انقالب قضات زن در ایران 33 نفر بودند، امروز بیش از 1000 قاضی زن داریم

استاد پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناسی گفت: 
امکان فعال شدن آتشفشان دماوند در سال های آینده 
هست اما از دیدگاه زلزله شناختی و ژئوفیزیکی شواهد 

فوری وجود ندارد.
مهــدی زارع در گفت و گو با فارس با بیان اینکه دماوند از 
لحاظ سیستم زمین شناســی فعال است و امکان فعال شدن 
آتشفشان دماوند در سال های آینده وجود دارد، افزود: اما درباره 
اینکه آیا هم اکنون شواهدی مبنی برفعالیت قریب الوقوع این قله 
وجود دارد یا نه، باید اعالم کرد که براساس تحقیقاتی که انجام 
شده شواهدی حاکی از اینکه این قله به زودی فعال می شود از 

دیدگاه زلزله شناختی و ژئوفیزیکی وجود ندارد.
زارع با  اشــاره به اینکه اصوالً تمام پیشــگویی های فوران 
آتشفشانی به دو اصل شناخت کامل زمین شناسی آتشفشان 
و استقرار ایستگاه های پایشی در دامنه آن استوار است، اظهار 
داشت: با بررسی تاریخی فوران های مختلف و تعیین سن دقیق 
هــر مرحله از فوران، می توان راجع به تعداد تقریبی فوران ها، 
نوع فعالیت و چگونگی تغییر و تحوالت، نظم فوران ها و خواب 

آتشفشان ها اطالع حاصل کنیم.
وی گفت: اگرچه آتشفشــان ها به ندرت با زمین لرزه های 
بزرگ همراه هستند ولی اصوالً زلزله هایی که با فوران آتشفشانی 
در ارتباط اند زلزله های مداوم بوده و شدت آن عموماً متوسط 
است. به کمک همین زلزله ها می توان تحوالت درونی را دنبال 

کرد و در عین حال نبض آتشفشان را در دست داشت.
به گفته این اســتاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندســی زلزله، از روی ثبت حــرکات مداوم در طی مرحله 
آرامــش و در تمام مرحله بحرانی و در اوج بحران می توان به 
تغییر و تحوالت درون آتشفشــان پی برد و اساساً باید حالت 
طبیعی و عادی یک آتشفشــان را شناخت تا بتوان به حالت 

هیجان و نا آرامی آن آشنا شد.
زارع با بیان اینکه امروزه می دانیم که برای شــروع فوران، 
میــزان لرزه خیــزی در اطراف قله به ۷ تــا 10 برابر افزایش 
می یابد، افزود: در این پایش ابتدا کانون زلزله ها را مشــخص 
می کنند و ســپس پیشروی و صعود تدریجی مواد مذاب را از 
نظر زمانی و مکانی مشخص می نمایند؛ هنگامی که ماگما در 
حال صعود باشــد خروج گازهای داغ رخ می دهد، سنگ های 
مسیر گسیخته می شود و در نتیجه زلزله بروز می کند. به این 
ترتیب می توان از سرعت صعود ماگما و یا هر عملی که منجر 
به سوراخ شدن سقف اتاق ماگمایی می شود به پیش بینی انفجار 

یا فوران احتمالی دست زد.

پارازیت ها  امواج  بهداشت گفت:  وزارت  سخنگوی 
در محدوده امواج رادیویی و در محدوده مایکروویوها 

هستند و ضرری ندارند.
به گزارش ایرنا، ایرج حریرچی دیروز در نشســت خبری 
هفتگــی با خبرنگاران، بــا بیان اینکه پارازیت هــا جزو امواج 
رادیویی و در محدوده مایکروویوها هستند، اظهارداشت: انرژی 
این پارازیت ها مشــابه  امواج ماهــواره ای و حتی از آنها کمتر 
اســت. محدوده مجاز این امواج 2۸ ولت بر مترمربع اســت و 
اگر از این میزان بیشتر باشد  می گوییم که ضرر دارد. بر اساس 
سنجش هایی که در تهران و شیراز و شهرهای بزرگ انجام شده، 

مشاهده کردیم که به این میزان  نرسیدیم. 
حریرچــی افزود: اظهار نظر درباره پارازیت باید مســتند 
بر اطالعات باشــد و نباید ثابت کنیم پارازیت ضرر دارد، بلکه 
کســی که استفاده  می کند باید ثابت کند پارازیت مضر نیست 
و در محدوده سالمت قرار دارد.  به تازگی وزارت ارتباطات نیز 
دستگاه های سنجش ســیار خریداری کرده و این سنجش را 

انجام  می دهد. 
حذف کامل بیماری تراخم در کشور

وی با بیان اینکه بیماری تراخم از کشور به صورت رسمی 
حذف شده، گفت: تراخم شایع ترین علت نابینایی و  کوری عفونی 
در دنیاست و یکی از 20 بیماری عفونی مغفول در جهان است 
که حدود یک میلیارد نفر را در دنیا مبتال می کند و دو ســوم 
 روســتاییان و یک سوم شهرنشینان به درجاتی از این بیماری 
در کشور ما مبتال می شدند که در برخی مواقع به نابینایی نیز 

منجر شده است. 
ســخنگوی وزارت بهداشــت ادامه داد: با انجام اقدامات 
بهداشت محیطی، دسترسی به آب سالم و فاضالب بهداشتی، 
بهداشت فردی، درمان آنتی بیوتیک وسیع و  ارزان قیمت برای 

عفونت های چشمی، جراحی ارزان و در دسترس برای برگشتگی 
پلک موفق شدیم طی نامه اخیر رئیس سازمان  جهانی بهداشت 

بعد از چندین دهه تالش این بیماری را حذف کنیم.
ظرفیت تولید داروی کشور   ۳ تا ۴ برابر میزان مصرف

حریرچی در پاسخ به سؤالی درباره شایعه مطرح شده مبنی 
بر توقف صادرات دارو اظهار داشت: ظرفیت تولید داروی کشور 
  3 تا 4 برابر میزان مصرف دارو در داخل است و یکی از راه های 
بهینه ســازی صنعت دارو و مصرف آن در کشور، پایین آمدن 

 قیمت تمام شده و ایجاد ارز برای کشور، صادرات دارو است.
وی گفت: دربــاره کل داروها با موضوع صادرات موافقیم 
و انجام می شــود اما اگر  دارویی در کشــور دچار کمبود باشد 
می گوییم که به صورت موقت صادرات انجام نشود، داروهایی 

که عمدتا صادر می شوند در  کشور دچار کمبود نیستند. 
  میزان پرداختی از جیب مردم در نظام سالمت

سخنگوی وزارت بهداشت درباره پرداختی از جیب مردم 
در نظام سالمت بیان کرد: طبق تعریف، پرداختی از جیب مردم 
شــامل هر گونه  پرداختی است که در هنگام دریافت خدمات 
درمانی، بهداشتی، دارویی پرداخت می شود. این درصد شامل 
حق بیمه پرداختی نیســت. در  سال های ۸۸ تا 91 پرداختی 
از جیب مردم به طور متوســط ۵4 تا ۵۸ درصد بود و به طور 
میانگین ۵۶ درصد بود که با اقدامات طرح  تحول ســالمت در 
ســال 93 این میزان به 3۸/۷ و در ســال 94 به 3۸/1 رسید. 
پرداختــی از جیب مردم در ســال 9۵ به 3۵/2 درصد  کاهش 

یافت که دستاورد بسیار مهمی محسوب می شود. 
حریرچی با  اشاره به هزینه های نظام سالمت اظهار داشت: 
کل هزینه های ســالمت در سال 9۵ اعم از هزینه های بستری 
 و ســرپایی و بهداشــتی و درمانی و تشخیصی و دارویی و نیز 
هزینه های انجام شده در بخش های دولتی و خصوصی و خیریه 

114هزار  و ۶13 میلیارد تومان بوده اســت. 3۵/2 درصد این 
میزان یا 40 هزار و 343 میلیارد تومان از جیب مردم بوده است. 
وی ادامه داد: هر ایرانی در سال 9۵ میزان 30۵ هزار تومان 
به صورت ساالنه برای سالمت خرج کرده است. یعنی هر ایرانی 
 ماهانه 2۵ هزار و 400 تومان هزینه کرده است. این میزان برابر 
۵۶ درصد یارانه نقدی 4۵ هزار و ۵00 تومانی است. بر اساس 
 قانون برنامه ششم توسعه به میزان 3۵ درصد پرداختی از جیب 
رسیدیم، اما باید به رقم پایین تر از 2۵ درصد برسیم تا هزینه های 
 کمرشــکن و فقرزا را به میزان قابل قبولی کاهش دهیم. برای 
پیشرفت در این زمینه وزارت بهداشت عالوه بر سیاست گذاری 
و ارتقای  بهره وری، نیازمند همکاری بیشتر دولت و مجلس در 
تامین منابع و اقدامات بیشتر بیمه ها برای کاهش قطع رابطه 

مالی بین بیمار و  پزشک است. 
  ماجرای وزیر بهداشت

 و پیرمرد نانوای بجستانی
ســخنگوی وزارت بهداشت درباره ویدیوی منتشر شده از 
وزیر بهداشــت گفت: طی این مدت 3۸0 سفر استانی  توسط 
وزیر بهداشت انجام شد که اصوال این سفرها چندین شهرستان 
و روستا را در بر می گیرد و وزیر بهداشت تک تک با همه مردم 

و بیماران و کارکنان و افراد مختلف مواجه می شود. 
حریرچــی افزود: به هر حال کار زیــاد، درصد مواجهه با 
مردم را افزایش می دهد و ممکن اســت وزیر با مردم شوخی 
 کند و رابطه عاطفی برقرار شود و حتی ممکن است با مدیران 

برخورد کند. 
وی ادامه داد: خود این نانوای شــریف و زحمتکش گفت 
که داشتیم شوخی می کردیم. این در حالی است که  موضوعات 
مختلفی به این ماجرا اضافه شده و منعکس می شود. در نتیجه 

رسانه ها نباید به این خبرهای منفی توجه کنند. 

سخنگوی وزارت بهداشت:

امواج پارازیت ضرری ندارند

دادستان کرمانشاه گفت: دفتر استانی سکه ثامن در 
استان کرمانشاه پلمب شد. 

به گزارش تسنیم ، محمدحسین صادقی اظهار داشت: به 
دنبال تحت تعقیب قرار گرفتن مدیر شرکت سکه ثامن و توقیف 
حســاب ها و انسداد سایت این شرکت در تهران که در زمینه 
خرید و فروش سکه های طال به صورت اینترنتی فعالیت داشت 
و نظر به گستره فعالیت این شرکت در تمامی استان ها از جمله 
کرمانشــاه و اغوا شدن برخی از شهروندان، دادسرای عمومی 
و انقالب مرکز استان کرمانشاه با پلمب دفتر و سایت استانی 

این شرکت از ادامه فعالیت آن ممانعت به عمل آورده است.
وی عنوان کرد: از تمامی شــهروندان محترم درخواست 
می شود تا ضمن هوشیاری در مقابل وعده پرداخت سودهای 
غیرمتعارف در فضای مجازی و پیش از هرگونه سرمایه گذاری 
با هوشــیاری و واقع بینی و مشورت کافی و اجتناب از اعتماد 

بی جهت اقدام کنند.

ساری- خبرنگار کیهان:
دهیار روستای کوهپر بخش کجور نوشهر گفت: بیش 
از ۴00 رأس دام براثر سیل عصر روز دوشنبه هفته جاری 

در روستای کوهپر بخش کجور نوشهر تلف شد.
علی اصغر محمد منش افزود: بارش رگباری باران از عصر 
دوشنبه هفته جاری در منطقه کجور سبب جاری شدن سیالب 

در این روستا شد.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ تلفات جانی گزارش نشده 
است، افزود: براثر جاری شدن روان آب 400 رأس گوسفند و 13 
رأس گاو تلف شد.محمد منش گفت: سیالب سبب آبگرفتگی 
10 واحد مسکونی و تخریب 40 دیوار خانه های روستایی شد.

دهیار روستای کوهپر کجور افزود: آب آشامیدنی روستا به 
دلیل جاری شدن سیالب کاماًل قطع شده است و پیش بینی 
می شــود با همت مردم روستا و کارشناسان آبفار روستایی تا 

امروز این مشکل رفع شود.
وی گفت: با قطع کامل برق در روستا در ساعات ابتدایی 
سیالب، کارشناسان برق منطقه ای در محل حاضر و نسبت به 

وصل برق اقدام کردند.
محمد منش گفت: راه روستایی با حضور به موقع راهداران 
بازگشایی شد.وی گفت: سیالب به ۸0 درصد باغ و زمین های 

کشاورزی منطقه خسارت وارد کرده است.

استاد پژوهشگاه بین المللی 
زلزله شناسی: 

آتشفشان دماوند به این 
زودی ها فعال نمی شود

مدیرکل حفاظت محیط زیســت خوزستان گفت: 
دود غلیظ ناشــی از این آتش سوزی از دوشنبه شب 
شهرســتان های غرب استان را فراگرفته و تا اهواز نیز 

گسترش یافته است. 
احمدرضا الهیجان زاده در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 
این آتش سوزی در بخش عراقی هورالعظیم رخ داده و از ساعت 

یک بامداد دیروز وارد اهواز شده است.
وی افــزود: با توجه به اینکه جهــت وزش باد از غرب به 
شرق بوده، دود را به شهرهای داخل استان منتقل کرده است.
رئیس  اداره حفاظت محیط زیست هویزه هم اظهار داشت: 
تصاویر ماهواره ای از هورالعظیم نشان می دهد که روز دوشنبه 

حدود شش نقطه کانون دود در این تاالب فعال بوده است.
محمد ســاکی گفت: این شهرستان از روز دوشنبه با دود 
غلیظ مواجه بوده و شدت دود به اندازه ای است که شعاع دید 

را نیز کاهش داده است.
وی شرایط آبی هورالعظیم را بسیار نامطلوب توصیف کرد و 
افزود: حقابه این تاالب در تابستان امسال تامین نشده و از تیر 
ماه هیچ آبی از رودخانه کرخه وارد هورالعظیم نشده و ورودی 

به آن صفر بوده است.

دفتر »سکه ثامن« 
در کرمانشاه پلمب شد

دود هورالعظیم غرب 
خوزستان را فراگرفت

بارش شدید باران در گیالن باعث آب گرفتگی معابر، 
اختالل در رفت وآمد خودروها و آســیب به تأسیسات 
زیربنایی برخی از مناطق استان شد و در فومن نیز صاعقه 

جان پیرمرد 70 ساله فومنی را گرفت. 
به گزارش خبرنگار فارس از رودبار، بارش شدید باران که از 
عصر دیروز در برخی از مناطق رودبار آغازشده باعث آب گرفتگی 
معابر، اختالل در رفت وآمد خودروها و شــهروندان و آسیب به 
تأسیسات زیربنایی مناطق گنجه از بخش مرکزی و روستاهای 

جوبن و دارستان شد.
آسیب به تأسیسات آب رسانی، برق رسانی و باغات زیتون

بارش شــدید باران در مدت 20 دقیقــه به بیش از پنج 
میلی متر رســید و طغیان رودخانه گنجــه رودبار نیز عالوه بر 
اینکه باعث آب گرفتگی معابر عمومی و منازل شد، به تأسیسات 
آب رســانی، برق رســانی و باغات محصول زیتون نیز خسارت 

عمده ای وارد کرد.
براثر وقوع ســیل آب آشامیدنی و برق 2۵0 خانوار ساکن 
گنجه رودبار قطع شد و سیالب به چند دستگاه موتورسیکلت 

و خودروهای پارک شده در مسیر نیز خسارت وارد کرد.
 خسارت سیالب به مناطق گنجه، جوبن و دارستان

فرماندار شهرســتان رودبار با اشاره به جزئیات وقوع سیل 
در رودبــار اظهار کرد: نیروهای امدادی در فاصله زمانی کمتر 
از نیم ســاعت در مناطق سیل زده حضور پیدا کردند و شدت 
بارندگی به حدی بود که آب ناشی از بارندگی از طریق نهرها 
به داخل روستا منتقل شده و به معابر عمومی خسارت وارد کرد
اسماعیل میرغضنفری با  اشاره به اینکه سیالب به منطقه 

گنجه از بخش مرکزی و روستاهای جوبن و دارستان خسارت 
وارد کرده افزود: تأسیسات زیربنایی ازجمله برق، گاز، آب، معابر 
روستایی اصلی و فرعی داخل روستاها، پل های ارتباطی، بخشی 
از باغات زیتون و محصوالت انبار زیتون براثر بارش شدید باران 
خسارت دیده اند.وی با بیان اینکه معاون عمرانی استاندار در محل 
حادثه حضور پیدا کرده اند گفت: دستورات الزم داده شده و اکیپ 
متشکل از دستگاه های متولی برای جبران خسارت های وارده 

در محل حاضر هستند تا مشکالت را حل کنند.
فرماندار شهرســتان رودبار با  اشاره به اینکه برق مناطق 
ســیل زده وصل شــده تصریح کرد: اکنون عمده مشکل ما در 
تأسیسات آب اشامیدنی است و میزان خسارات وارده نیز بعد از 
بازدید میدانی ستاد مدیریت بحران استان اطالع رسانی می شود.

بارش شدید و رگباری باران در این شهرستان نیز در دقایقی 
از عصــر دیروز باعث آب گرفتگی معابر و اختالل در رفت وآمد 

خودروها و شهروندان شد.
مرگ پیرمرد فومنی بر اثر صاعقه

بــارش باران و وقــوع صاعقه در این شهرســتان عالوه بر 
آب گرفتگی معابر و اختالل در رفت وآمد خودروها و شهروندان 

باعث مرگ پیرمردی ۷0 ساله شد.
فرمانده انتظامی فومن نیز با  اشــاره به دلیل فوت پیرمرد 
فومنی اظهار کرد: این مرد ۷0 ساله صبح دیروز در باغ کشاورزی 

خود مشغول به کار بود که براثر اصابت صاعقه جان باخت.
محسن جعفرزاده گفت: جسد این مرد روستایی برای طی 
مراحل قانونی به سردخانه بیمارستان امام حسن مجتبی )ع( 

فومن انتقال یافته است.

خسارت سیالب به رودبار

البرز اعالم  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
کرد که تلفات جدید در میــان کل و بز کوهی منطقه 
شــکار ممنوع طالقان و بررسی نمونه ها، بیانگر شیوع 
دوباره طاعون نشــخوارکنندگان کوچک بین وحوش 

این استان است. 
فردین حکیمی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: محیط بانان 
منطقه شــکار ممنوع طالقان به تازگی حین گشت، کنترل و 
سرکشــی از زیستگاه های حیات وحش، تعدادی الشه مربوط 

بــه گونه کل و بز مشــاهده کردند.وی اظهار داشــت: انتقال 
نمونه ها به آزمایشــگاه تشخیصی اداره کل دامپزشکی استان 
البرز، شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک را در بین 
وحوش منطقه طالقان تائید کرد.مدیرکل حفاظت محیط زیست 
البرز گفت: طبق بررســی ها، تاکنون 1۵ راس کل و بز کوهی 
در زیســتگاه طالقان تلف شده است.مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان البرز ادامه داد:  اکنون با همکاری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان البرز در حال خروج دام های اهلی 

از منطقه درگیر با بیماری هستیم و اداره کل دامپزشکی استان 
نیز واکسیناسیون دام های منطقه را در اولویت قرار داده است.

وی افزود: کشف الشه ها، سوزاندن و امحای بهداشتی آنها 
و ضدعفونی کردن آبشــخورها از جمله کارهای اجرایی برای 

مهار این بیماری است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان البرز تاکید کرد: 
اگر شیوع بیماری در استان مهار نشود به طور قطع مناطقی از 

کشور را درگیر خواهد کرد.

تلف شدن بیش از
 400 رأس دام و آبگرفتگی 
10 واحد مسکونی براثر سیل

شیوع طاعون نشخوارکنندگان در بین وحوش البرز


