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رجبی مطرح کرد

نقش مخرب مشاوران امالک در افزایش اجاره مسکن

افت  ۶۰۰تومانی نرخ مرغ در بازار

حج��ت از کاهش  ۶۰۰تومان��ی نرخ مرغ در
ب��ازار خبر داد و گف��ت :امروز قیمت هر کیلو
م��رغ در خرده فروش��یها  ۱۲ه��زار و ۹۰۰
توم��ان اس��ت .عظیم حجت عض��و هیئت
مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان ،از افت  ۶۰۰تومانی
نرخ مرغ نس��بت به ابتدای هفته در بازار خبر
داد و گفت :امروز متوس��ط نرخ هر کیلو مرغ
زن��ده درب مرغداری  ۹ه��زار و  ۲۰۰تومان
و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��یها ۱۲
هزار و  ۹۰۰تومان است.وی کاهش تقاضا و
نبود کش��ش بازار را دلیل اصلی افت قیمت
م��رغ در بازار اعالم ک��رد و افزود :باتوجه به
ش��رایط کنونی عرض��ه و تقاضا ،هزینههای
تولید همزم��ان با افت قیمت م��رغ در بازار
افزایش یافته اس��ت.حجت ادامه داد :با توجه
به افزایش قیمت جوجه یکروزه ،کرایه حمل
و نقل و دریافت مبلغ مازاد پش��ت بارنامه از
س��تاد تنظیم بازار انتظار میرود که بازنگری
در قیمت مرغ صورت گیرد تا تولیدکنندگان
متحمل زیان نشوند.
ورود ذرتهای آلوده
به کشور تکذیب شد

به دنبال انتش��ار برخی اخب��ار مبنی بر ورود
ذرت آلوده به کش��ور ،سازمان ملی استاندارد
ایران این موضوع را تکذیب کرد .به گزارش
خبرنگاران ج��وان ،به دنبال انتش��ار برخی
اخبار مبن��ی بر ورود ذرت آلوده به کش��ور،
س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران این موضوع
را تکذی��ب کرد .طبق اعالم این س��ازمان،
تم��ام محمول��ه ذرت  ۳۵۰هزار تن��ی وارد
شده به کشور ،از نظر کیفی مشکلی نداشته
و حائز اس��تانداردهای الزم بوده است.پیش
از ای��ن ،در دوازدهم مرداد امس��ال نیز نیره
پیروزبخت ،رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد
ایران اعالم کرد که رئیسجمهوری دس��تور
توق��ف واردات ذرتهای آلوده به کش��ور و
برخ��ورد قضایی با متخلفان را صادر کرده و
تکلیف کرده است.
مالزی خرید هواپیماهای روسی را
جایگزین هواپیماهای اروپایی میکند

نخس��توزیر مالزی تهدید ک��رد در صورتی
ک��ه اروپا خرید روغن پالم از مالزی را محدود
کند ،به جای هواپیماهای مسافربری اروپایی
هواپیماهای روسی را خریداری خواهد کرد.به
گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک ،نخستوزیر
مال��زی ،ماهاتی��ر بن محمد ،تهدی��د کرد در
صورتی که اتحادی��ه اروپا خرید روغن پالم از
مال��زی را محدود کند ،ب��ه جای هواپیماهای
مسافربری اروپایی هواپیماهای ساخت روسیه
را خریداری خواهد کرد.اتحادیه اروپا به دنبال
مح��دود کردن خری��د روغن پال��م مالزی و
اندونزی مورد اس��تفاده برای تولید س��وخت
زیس��تی ،تا س��ال  ۲۰۳۰اس��ت .این اتحادیه
صادرکنندگان روغن پالم را به دست داشتن در
اقداماتی تهدید کرد که آسیبی جدی به محیط
زیست میرس��انند.ماهاتیر در سخنرانی خود
در اجالس آس��هئان در بانکوک گفت :وقتی
کشورهای پیشرفته اقداماتی انجام میدهند که
از نظر ما خوب نیس��ت ،ما هم اقداماتی انجام
میدهیم که از نظر آنها خوب نباشد .برای مثال
آنها ادعا میکنند که روغن پالم مالزی با قطع
کردن تمام جنگلهای ما تولید میشود و به
همی��ن علت آنها نباید روغن پالم بخرند .آنها
ای��ن کار را برای تخری��ب اقتصادی ما انجام
میدهند ،چراکه روغن پالم میتواند با روغن
زیت��ون ،روغن کولزا و دیگر دانههای روغنی،
رقابت کند.

رئیس کمیته نظام مهندس��ی س��اختمان
کمیس��یون عم��ران مجل��س گف��ت :در
بس��یاری از م��وارد مال��کان ب��رای اجاره
مس��اکن خود نرخ معقول��ی را تعیین می
کنند ،اما مش��اوران امالک با بازار گرمی،

مال��ک را ترغیب ب��ه افزایش ن��رخ اجاره
مس��کن می کنند .ف��رج اهلل رجبی رئیس
کمیته نظام مهندسی ساختمان کمیسیون
عمران مجل��س در گفتوگو با خانه ملت،
با اشاره به افزایش  30درصدی نرخ اجاره
مس��کن در چند ماه اخیر ،گفت :متأسفانه
این مسئله فشار سنگینی را بر مستأجران
وارد ک��رده و خانوارها عمال توان پرداخت
اجاره بها را ندارند.نماینده مردم ش��یراز در

مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد :قطعا
دولت بای��د برای کاهش تالطم��ات بازار
اجاره مس��کن برنامه ری��زی بلند مدت و
کوتاه مدت داشته باش��د ،البته اجرای این
برنامه ها باید با اس��تفاده از ظرفیت های
بخش خصوصی صورت گیرد ،زیرا تکیه به
ظرفیت های دولتی نمی تواند در این رابطه
راه گشا باشد.وی با انتقاد از نقش مشاوران
امالک در افزایش نرخ اجاره مسکن ،گفت:

متأسفانه در بسیاری از موارد مالکان برای
اجاره مس��اکن خود نرخ معقولی را تعیین
می کنن��د ،اما مش��اوران امالک ب��ا بازار
گرم��ی ،مالک را ترغیب ب��ه افزایش نرخ
اجاره مس��کن می کنند.رجب��ی ادامه داد:
به نظر من وزارت راه و شهرسازی باید به
مسئله فعالیت مشاوران امالک ورود کرده
و نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام کند،
قطع��ا وزارتخانه باید از ای��ن بخش برای

بهبود وضعیت بازار مس��کن کمک بگیرد.
رئیس کمیته نظام مهندس��ی س��اختمان
کمیسیون عمران مجلس گفت :ساماندهی
بازار اجاره مسکن نیازمند سیاست گذاری
دقیق است ،اما برای تحقق این مسئله باید
اطالعات دقیقی از میزان مساکن اجاره ای
تهی��ه کرد ،از این رو وزارت راه می تواند با
استفاده از ظرفیت های مشاوران امالک در
جهت تحقق این مسئله اقدام کند.

چرا سازمان هواپیمایی کشوری برخورد نمیکند؟

بیحرمتی ایرالینها به «نماز» و نمازگزاران

گ�روه اقتص�ادی :در حالی ایرالینهای داخلی بر اس��اس
بخشنامه س��ازمان هواپیمایی کش��وری ملزم به رعایت
اوقات ش��رعی اقامه نماز مس��افران و احترام به ش��عائر
اسالمی هستند که اکثر ش��رکتها به این حق اسالمی
م��ردم توجهی نمیکنند و بهو ی��ژه نمازهای صبح مردم
در فرودگاهها قضا میش��ود .سازمان هواپیمایی کشوری
اردیبهش��ت ماه  96طی بخشنامهای برای رعایت اوقات
ش��رعی اقامه نماز مس��افران و احترام به شعائر اسالمی
بخشنامه جدید اقامه نماز را به ایرالینهای داخلی ابالغ
کرد.در بخشی از این بخشنامه تأکید شده است« :تمامی
مس��افران هواپیماهای ایرانی از تم��ام مبادی و مقاصد و
مس��افران خطوط هوایی خارجی ک��ه از مبادی ایران و یا
بهمقاصد درون ایران پرواز میکنند ،از حق اقامه نمازهای
یومیه در ش��رایط شایس��ته برخوردار بوده و این حق باید
بهرسمیت شناخته شده و مورد احترام قرار گیرد.در صورتی
که در زمان انجام یک پرواز ،وقت ش��رعی نماز آغاز و در
همان پرواز پای��ان یابد ،خطوط هوایی موظفند اطالعات
ن شرعی و جهت قبله را
مورد تقاضای مسافران شامل زما 
در اختیار مسافران متقاضی قرار داده و در صورت امکان،
مکانی مناسب و ایمن جهت اقامه فریضه نماز به مسافران
معرفی کنند.در م��واردی که وقت اقامه نماز پس از فرود
هواپیما منقضی میشود لیکن فرصت کافی جهت انجام
تش��ریفات ورود به مقصد و اقامه نماز وجود ندارد ،رعایت
مفاد فوق ضروری اس��ت.در صورتی که وقت اقامه نماز،
قبل از آغاز برنامه س��وار کردن مسافران شروع شود و یا
فرصت زمانی اقامه نماز و طول پرواز بهگونهای باشد که
اقامه نماز در زمان پرواز امکانپذیر نباش��د ،س��وار کردن
مس��افران حداقل  15دقیقه بعد از ورود به وقت نماز آغاز
شود و یا برنامه پرواز بهگونهای تغییر یابد که امکان اقامه
نماز پس از فرود و انجام تش��ریفات ورود به مقصد برای
مسافران مهیا شود.در مواردی که رعایت موارد فوق منجر
به نقض الزامات ایمنی و به خطر افتادن جان مس��افران
ش��ود ،رعایت الزامات ایمنی ض��روری بوده و محدودیت
موجود با رعایت احترام و حقوق مس��افران به آنها اعالم
شده و در خصوص راهکارهای جایگزین ،حداکثر همکاری
ممکن با مسافران بهعملآید.بر اساس این ابالغیه تمامی

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی افزود :اتفاقی
که صبح امروز توس��ط شرکت ایرالین برای سه پرواز رخ
داد ،یک تخلف اس��ت؛ این کار هم ش��رع ًا اشکالی دارد و
هم قانون ًا خالف اس��ت .چندین بار از وزرای راه دعوت و
ای��ن موضوع را به آنان مطرح کردیم تا جلوی این تخلف
گرفته ش��ود ،خواهش من این است که اگر تخلفی دیگر
مثل این مورد در س��ایر پروازها مش��اهده ش��ده ،گزارش
آنها را در اختیار کمیس��یون فرهنگی مجلس قرار دهند.
حجتاالس�لام پژمانفر خاطرنشان کرد :ما در کمیسیون
فرهنگ��ی مجلس این موض��وع را به طور ج ّدی پیگیری
خواهیم کرد .باید بررس��ی شود که آیا عمدی در این کار
بوده ی��ا نه ،اگر عمدی بوده که باید توضیحات الزم داده
ش��ود ،در این صورت ،جرایمی بر اساس قانون برای این
مجموعهها درنظر گرفته خواهد شد.

ش��رکتهای هواپیمایی موظف هس��تند دستورالعملها
و فرآینده��ای مرتبط با برنامهری��زی و مدیریت پرواز را
بهگونهای اصالح و بازنگری کنند که مفاد این ابالغیه در
عملیات جاری شرکتها رعایت شود».به گزارش تسنیم،
این در حالی است که اکثر شرکتهای هواپیمایی داخلی
هیچ توجهی نه به این بخش��نامه بهخصوص برای اقامه
نماز صبح دارند و نه به اعتراض مس��افران.در جدیدترین
نمونه بامداد امروز برای س��ه پرواز یک ایرالین این اتفاق
روی داده اس��ت .پرواز شماره  3409تهران ــ کرمانشاه،
پرواز ش��ماره  3407تهران ـ ارومیه و پرواز  265تهران ــ
آبادان سه پروازی بوده که به مسافران آن اجازه اقامه نماز
صبح داده نشده است .اذان صبح امروز تهران ساعت  5و
 3دقیقه بوده و طبیعت ًا مسئوالن و مدیران این ایرالین باید
بر اساس همان بخشنامه سازمان هواپیمایی به مسافران
ب��رای ادای فریضه نماز فرص��ت الزم را میدادند.یکی از
مسافران پرواز  265تهران ــ آبادان دراینباره به تسنیم،
گفت :یکی از مشکالت مسافران ،همزمانی ساعت پرواز
با زمان اذان بهخصوص اذان صبح اس��ت .بامداد امروز با
وجود آنکه شرکتهای هواپیمایی ملزم به رعایت اوقات
ش��رعی اقامه نماز هستند ،اما مس��ئوالن پرواز و ایرالین

ترخیص بدون مجوز  ۱۰۰۰خودروی یک شرکت
دستور عجیب برای
ِ

آیا وزیر میتواند منع هیئت دولت را نقض کند؟

درحالی که وزارت صمت با پایانیافتن مهلت قانونی دولت
برای ترخیص خودرو ،دستور واردات قطعی ۱۰۴۸خودرو
را صادر کرده ،ظاهراً ۱۰۰۰دستگاه از این خودروها متعلق
به یک شرکت اس��ت ،ازطرفی هیئت دولت ترخیص را
ممنوع کرده بود ،آیا یک وزیر میتواند منع دولت را نقض
کند؟ به گزارش تسنیم ،روز گذشته خبری با عنوان دستور
ترخیص  1048خودرو بهصورت گس��ترده در رس��انهها
منتش��ر شد ،هرچند مشخص نیست ذینفعهای اصلی
این ترخیص چهکسانی بودهاند اما این حجم از خبر برای
ترخیص هزار دستگاه خودرو کمی دور از انتظار بود.در واقع
بعد از پایان مهلت 4ماه هیئت دولت ،عم ً
ال فرجه زمانی
ترخیص خودروهای دپوشده به پایان رسیده بود ،بر این
اساس حدود  1048دستگاه خودرو با وجود دریافت پروانه

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی بابل
امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک اصلی  ۲۳۲۶بخش ۲
۱۱۵۳۹فرعی از  ۶۹جواد علی زاده نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۰۰.۱۰متر مربع
خریداری بدون واسطه از آذر یزدانی اطاقسرا مالک .
 ۱۱۵۴۰فرعی از  ۳۷۳رمضانعلی علی نژاد نوایی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که عرصه آن وقف
میباشد به مساحت  ۱۲۱.۲متر مربع خریداری بدون واسطه از حسین رضا پور مالک .
 ۱۱۵۴۱فرعی از  ۹۵۸۹فرعی از  ۵۶۶رضا روحی حمزه کالیی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۱۸۹.۲۵متر مربع خریداری بدون واسطه از علی روحی مالک .
 ۱۱۵۴۲فرعی از  ۹۵۸۹فرعی از  ۵۶۶جواد روحی حمزه کالیی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۱۸۹.۴۰متر مربع خریداری بدون واسطه از علی روحی مالک .
 ۱۱۵۵۳فرعی از  ۳۵۴مفروزی علیرضا قاسمی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۳۲.۲۵
متر مربع خریداری بدون واسطه از ابراهیم قاسمی مالک.
۱۱۵۵۴فرعی از  ۳۵۴مفروزی نوید نیک بخش ذاتی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 ۲۲۷.۰۰متر مربع خریداری بدون واسطه از علیرضا قاسمی مالک .
۱۱۵۵۵فرعی از  ۵۹۸مفروزی احترام الس��ادات میر گلی طبری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۶۴.۳۹متر مربع خریداری بدون واسطه از مهدی احمد علی نژاد مالک .
 ۱۱۵۵۶فرعی مفروزی از  ۱۰۲مصطفی قربان تبار اسبو نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 ۷۹.۵۰متر مربع خریداری بدون واسطه از محمد نجار تبار بیشه مالک .
امالک متقاضیان واقع در بازگیر کال پالک اصلی  ۲۵۰۸بخش ۲
 ۵۳۶فرعی مفروز ومجزا شده از  ۳۷اسمعیل اسمعیلی بازگیروفاطمه نژادی حمزه کالیی هر یک نسبت به سه دانگ
مش��اع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۴۰۴.۴۲متر مربع خریداری بدون واسطه از غالمعلی
اسمعیلی مالک .
امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی  ۲۶۰۱بخش ۲
 ۱فرعی حسین پرژام وحسن پرژام هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از شش ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 ۵۴.۳۹متر مربع خریداری بدون واسطه از یوسف فرزانیان مالک .
امالک متقاضیان واقع در درزی کتی پالک اصلی  ۳۶۲۲بخش ۲
 ۳۱۹۳فرعی از  ۴۷سید کریم پور موسوی کانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که عرصه آن وقف
میباشد به مساحت  ۱۶۵.۷۰متر مربع خریداری بدون واسطه از عبد المناف گاو سوار مالک .
۳۱۹۸فرعی از  ۲۶محمد غایی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که عرصه آن وقف میباشد به مساحت
 ۱۸۷.۶۷متر مربع خریداری بدون واسطه از علیرضا حسن نسب مالک .

گمرکی ،بهدلیل پایان مهلت تعیینشده ،مجوز ترخیص
را دریافت نکردند.اما بعد از رایزنیهای انجامش��ده برای
ترخیص خودروهای دپوشده ،سرانجام وزیر صنعت ،معدن
و تجارت دس��تور ترخیص  1048خودروی پروانهش��ده
مان��ده در گمرک را صادر کرد.نکت��ه جالب توجه اینکه
در روزهای اخیر فعالیتهای مختلفی بهخصوص در حوزه
رسانه برای ترخیص این خودروها انجام شده بود.خبرنگار
تسنیم مطلع شده حدود  1000دستگاه از این خودروها که
بدون مجوز هیئت دولت دستور ترخیص آنها صادر شده
متعلق به یک شرکت بوده است ،بر این اساس الزم است
نحوه صدور این مجوز و ضوابط قانونی آن ش��فاف شود،
همچنین بایستی ابهامات مربوط به شرکتهای واردکننده
این خودروها در اختیار عموم قرار گیرد.

هی��چ توجهی به این اصل مهم نکردند و اجازه اقامه نماز
را به مس��افران پرواز تهران ــ آبادان ندادند.وی ادامه داد:
متأسفانه این ش��رکت هیچ توجهی به اعتراض مسافران
ی نیز نتیجه نداد.وی تأکید کرد:
در این باره نکرد و پیگیر 
انتظار میرود سازمان هواپیمایی کشوری بهعنوان حاکمیت
در حملونقل هوایی نظارت بیشتری در این رابطه داشته
باشد و با ایرالینهای متخلف که هیچ توجهی به حقوق
مسافران ندارند بهشدت برخورد کند.

پژمانفر :مجل�س ،تخلف ایرالینه�ا در عدم رعایت

وقت نماز را پیگیری میکند

حجتاالسالم نصراهلل پژمانفر نماینده مردم مشهد و عضو
کمیسیون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی در واکنش
به رعایت نکردن بخش��نامه رعایت اوقات ش��رعی اقامه
نماز مس��افران و احترام به شعائر اسالمی توسط شرکت
هواپیمایی داخلی گفت :از لحاظ قانونی به تمامی ایرالینها
ابالغ شده که شرایطی را برای مسافران جهت اقامه نماز
فراهم کنن��د ،طوری که اگر در مبدأ اذان گفته ش��ده به
اقامه نماز بپردازند و بعد هواپیما پرواز کند و اگر هم هنوز
اذان گفته نشده امکانی فراهم شود که مسافران بتوانند به
راحتی از هواپیما خارج شوند و به اقامه نماز بپردازند.عضو

ورود مجلس به تخلف ایرالینها در نقض «بخش�نامه

نماز»

محمدرض��ا رضایی کوچی در واکن��ش به رعایت نکردن
بخش��نامه رعایت اوقات ش��رعی اقامه نماز مس��افران و
احترام به شعائر اسالمی توسط شرکت هواپیمایی داخلی،
اظهار کرد :کمیسیون عمران مجلس همواره روی رعایت
اوقات شرعی نماز مسافران توسط ایرالینها تاکید کرده و
انتظار داریم شرکتهای هواپیمایی همکاریهای الزم را
برای ادای فریضه نماز مسافران انجام دهد.وی ادامه داد:
ایرالینها باید زمان و ش��رایط پرواز را به گونهای تنظیم
کنند تا مسافران بتوانند نماز خود را بخوانند ،چراکه در داخل
هواپیما امکانات محدود است و امکان قرائت نماز نیست.
وی با تاکید بر اینکه حق هر مسافری است که در کشور
اسالمی این مسائل رعایت شود ،تصریح کرد :ایرالینها
باید س��اعت پروازی خود را برای ادای فریضه نماز تنظیم
کنن��د و در این رابطه به آنها تذکرات الزم را خواهیم داد.
رئیس کمیس��یون عمران مجلس با بیان اینکه سازمان
هواپیمایی بهعنوان متولی پروازها باید نظارت کافی را در
این زمینه داشته باشد ،گفت :به سازمان هواپیمایی درباره
همزمانی س��اعت پرواز و اذان تکرات جدی را میدهیم،
ضمن اینکه با ایرالینها در صورت تخطی از بخشنامهها
از طریق قانونی برخورد خواهیم کرد.

نیکزاد:

سرسفرهمسکنمهرنشستهاندوازآنانتقادمیکنند

وزیر اس��بق راه و شهرسازی با بیان اینکه سر سفره
مس��کن مهر نشستهاند و از آن انتقاد میشود گفت:
از هماکنون باید بهفکر مس��تأجران در فصل نقل و
انتقاالت باشیم .به گزارش تسنیم ،شب گذشته رادیو
اقتصاد با برگزاری یک گفتوگوی تلفنی سعی کرد
تا مشکالت و معایب مسکن مهر و طرح اقدام ملی
مسکن را بررسی کند .رادیو اقتصاد از محمد اسالمی
وزیر راه و شهرس��ازی ،علی نیکزاد وزیر اس��بق راه
و شهرس��ازی و عب��اس آخوندی وزیر س��ابق راه و
شهرس��ازی دعوت کرده بود تا در این برنامه حضور
یابند که از میان این سه نفر فقط آخوندی وزیر سابق
راه و شهرس��ازی حاضر به گفتوگوی تلفنی با این
برنامه نش��د.علی نیکزاد در ابتدای این برنامه درباره

امالک متقاضیان واقع در امیر کال پالک اصلی  ۴۲۵۵بخش ۲
 ۱فرعی یوسف دباغیان امیری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۴۹۲متر مربع خریداری
بدون واسطه از عباسعلی دباغیان مالک .
امالک متقاضیان واقع در امیر کال پالک اصلی  ۴۸۶۱بخش ۲
 ۳۴۵۹فرعی از  ۳۰۶۲فرعی از  ۲۹۹۴فرعی از  ۱۵۵مناف حسین پور میاندسته نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت  ۱۶۹.۸۵متر مربع خریداری بدون واسطه از ولی اله اسالمی مالک .
امالک متقاضیان واقع در دیو کال پالک اصلی  ۴۸۶۲بخش ۲
 ۱۴۳۸فرعی از  ۲۱۱محمد جواد غالمیان مقری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۶۲.۸۰
متر مربع خریداری بدون واسطه از مریم آقاجانی مالک .
امالک متقاضیان واقع در بندار کال پالک اصلی  ۴۸۶۵بخش ۲
 ۳۷۴۱فرعی حس��ین آبسته نسبت به ششدانگ اعیانی یک باب خانه به انضمام  ۱۳سیر و ۱۱مثقال و ۹نخود عرصه
که باقیمانده عرصه معادل  ۵دانگ ویک سیر و ۸مثقال و ۶نخود وقف هالل احمر و ۲۳سیرو ۸مثقال و ۱۱نخود وقف
عام ویک س��یر و ۳مثقال و ۲۲نخود ثلث باقی اس��ت به مساحت  ۵۱۵.۱۷متر مربع خریداری بدون واسطه از مجتبی
طالبی مالک .
 ۳۷۴۲فرعی امیر حسین وشهاب الدین صدیقی هر یک نسبت به یک دانگ ومحمد وام لیال آریان هر یک نسبت به دو
دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک باب خانه به انضمام  ۱۳سیر و ۱۱مثقال و ۹نخود عرصه که باقیمانده عرصه معادل
 ۵دانگ ویک سیر و ۸مثقال و ۶نخود وقف هالل احمر و ۲۳سیرو ۸مثقال و ۱۱نخود وقف عام ویک سیر و ۳مثقال و۲۲
نخود ثلث باقی است به مساحت  ۲۲۳متر مربع خریداری بدون واسطه از سید جعفر سعادتمند بابلی مالک .
امالک متقاضیان واقع در آغوزبن پالک اصلی  ۴۸۶۶بخش ۲
 ۱۵۷فرعی علی اکبر رحمن زاده گروی وصدیقه نقی زاده نشلی هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ اعیانی
یک باب خانه به انضمام  ۱۶س��یر و ۵مثقال و ۸نخود مشاع از شش دانگ عرصه که باقیمانده عرصه معادل  ۵دانگ
و ۲۲س��یر و ۸مثقال وقف هالل احمر و ۱س��یر و ۲مثقال و ۱۶نخود آن ثلث باقی است به مساحت  ۲۹۰.۱۸متر مربع
خریداری بدون واسطه از علی اصغر براریان مالک .
امالک متقاضیان واقع در صادق کال پالک اصلی  ۴۸۶۸بخش ۲
 ۱۴۸فرعی مفروز ومجزا شده از یک فرعی محبوبه محمد حسین پور فوکالیی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت  ۲۰۷.۱۰متر مربع خریداری بدون واسطه از مبین رضا نژاد مالک .
امالک متقاضیان واقع در حیدر کال پالک اصلی  ۴۸۶۹بخش ۲
 ۲۹۳۷فرعی حبیب اله حس��ن پور نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۵۰۱.۰۰متر مربع
خریداری بدون واسطه از اسماعیل محسنی حیدری مالک .
 ۲۹۳۸فرعی لیال ایراندوست نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۷۰.۰۰متر مربع خریداری

اقدامات دولت نهم و دهم در بخش مس��کن مهر و
اقدام��ات دولت یازدهم و دوازدهم در خصوص طرح
اقدام ملی و اینکه چگونه باید مردم صاحب مسکن
ش��وند و دولتها چه باید بکنن��د ،گفت :باید بگویم
که زمانی گفته میش��د که تمام مشکالت بهخاطر
نقدینگی است که مسکن مهر پمپاژ کرد.نیکزاد گفت:
سؤال بنده این است که برخیها به دولت نهم و دهم
تهمت میزدند حال چرا حاضر نمیشوند و توضیح
نمیدهند که؛ اآلن مس��کن مهر وجود ندارد و این
2هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی به کجا رفته است؟
ام��ا باید بگویم که با  50هزار میلیارد تومان و رش��د
نقدینگ��ی حداقل برای  4میلیون و  300هزار خانوار
ایرانی مسکن احداث شده است.
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اخبار
تفاهمنامه ارتقای ایمنی کار در برابر
پرتوهای صنعتی امضا شد

تفاه��م نام��ه ارتق��ای ایمن��ی کارگ��ران و
کارفرمای��ان در براب��ر اش��عه رادی��و اکتیو و
پرتوه��ای صنعتی بی��ن وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی س��ازمان انرژی اتمی به امضا
رس��ید.به گزارش مهر ،تفاهم نامه همکاری
در خص��وص برگزاری آموزشه��ای ایمنی
و بهداش��ت کار با ه��دف توانمندس��ازی و
ارتق��ای س��طح دانش و فرهن��گ ایمنی در
بی��ن کارگ��ران ،کارفرمایان ،پیمان��کاران و
مسئوالن ایمنی در حوزه سازمان انرژی اتمی
و ش��رکت های تابعه بین دو مرکز تحقیقات
و تعلیم��ات حفاظت فنی و بهداش��ت کار و
پژوهشکده سیس��تمهای پیشرفته هستهای
عصر امروز (دوش��نبه  ۱۳آبان) با حضور علی
اصغر زارعان دس��تیار ویژه رئیس س��ازمان
ان��رژی اتمی و حاتم ش��اکرمی معاون روابط
کار وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی امضا
شد.در این مراسم زارعان دستیار ویژه رئیس
سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اهمیت ایمنی
کار در مجموعه فعالیت های این س��ازمان و
شرکت های تابعه اظهار داشت :جامعه هدف
این تفاهم نامه بی��ش از  ۱۰۰هزار نفر هزار
نفر هستند و هدف ما نیز پیشگیری و اجرای
مس��ائل مرب��وط ایمنی ،بهداش��ت و محیط
زیست ( )HSEاس��ت.وی با بیان اینکه در
این سازمان اس��تانداردهای جهانی در زمینه
ه��ای مختلف از جمله ایمن��ی کار رعایت و
به روز رسانی می ش��وند ،افزود :ما از سرریز
دانش خود می توانیم در صنایع مختلف موثر
واقع شویم.دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی
اتم��ی گفت :حتی در حوزه تجهیزات نیز می
توانیم خدمات الزم را ارائه دهیم و متقابال از
تجربیات وزارت کار هم استفاده کنیم.
موافقت ایران با پیوستن احتمالی
برزیل به اوپک

وزیر نفت از موافقت ایران با پیوستن احتمالی
برزیل به اوپک خبر داد و درباره کمبود بنزین
س��وپر هم گفت :عمده مشکل تامین بنزین
س��وپر حل ش��ده اس��ت .به گزارش تسنیم،
بیژن زنگنه در حاشیه بازدید از شرکت توربو
کمپرس��ور نفت  OTCدر جمع خبرنگاران
ب��ا اش��اره ب��ه خودکفای��ی ای��ران در تولید
توربوکمپرسور نفت گفت :قلب صنعت نفت،
توربین و کمپرسور است .هماکنون نصف گاز
با توربین و کمپرس��ورهای ش��رکت OTC
انتقال مییابد.وی اضافه کرد :هماکنون بیش
از  200توربین و کمپرس��ور  25مگاواتی در
کشور از سوی  OTCعرضه شده است که
در داخل و با دانش بومی ،ساخته شده است.
زنگنه درباره خواسته برزیل برای پیوستن به
اوپک گفت :برای پیوس��تن برزیل به اوپک
مشکلی ندارم ،اما دیگر با پیوستن کشورهای
کوچک به اوپک موافقت نمیکنم.وزیر نفت
در واکنش به خبرهایی درباره نزدیک ش��دن
روابط ایران و عربس��تان و تاثی��ر آن بر بازار
نفت افزود :این موضوع فعال جنبه روانی دارد
و تاثیری در بازار نفت ندارد.وی درباره کمبود
بنزین س��وپر هم گفت :عمده مشکل تامین
بنزین سوپر حل شده است.

بدون واسطه از حسین رستمی مالک .
 ۲۹۳۹فرعی از  ۱۱۱۹مفروزی معصومه گل بابا زاده درزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که در
آن عرصه وقف میباشد به مساحت  ۸۸.۲۰متر مربع خریداری بدون واسطه از مولود شبابی مالک .
امالک متقاضیان واقع در روشن آباد ومیرود پشت پالک اصلی  ۱بخش ۶
 ۱۴۹فرعی حس��ین طهماسب زاده رودی نسبت به ش��ش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن  ۹۲سیر مشاع
از ۲۴۰س��یر شش دانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت  ۷۱۰.۴۰متر مربع خریداری بدون واسطه از محمد علی
طهماسب زاده مالک .
امالک متقاضیان واقع در گلچوب سفلی پالک اصلی  ۱۲بخش ۶
 ۲۸فرعی ش��هرام تقی زاده چراتی نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۸۲۳.۶۰متر مربع
خریداری بدون واسطه از آمنه خانعلی پور مالک.
امالک متقاضیان واقع در پایین گنج افروز پالک اصلی  ۳۱بخش ۶
 ۱۹۴فرعی علی بابا گل زاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثیدر آن که ۱۰سیر مشاع از  ۲۴۰سیر شش
دانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت  ۲۴۲.۱۰متر مربع خریداری بدون واسطه از جبار علی بابا گل زاده مالک .
امالک متقاضیان واقع در ترک محله پالک اصلی  ۵۷بخش ۱۱
 ۹۵۱فرعی قاس��م اسحقی نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۴۱.۰۹متر مربع خریداری
بدون واسطه از یاور قربان نیا مالک .
لذا به موجب ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  ۱۳آئین نامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز از طریق این روزنامه محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در
روستاها عالوه بر انتشار آگهی ،رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته
باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت
اقدام��ات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعت��راض در مهلت قانونی واصل نگردد یا
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده  ۱۳آئین نامه مذکور در مورد
قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید
حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در
جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید  .م الف
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