اخبار

سرپرست معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران:

پیش پرداخت عوارض طرح ترافیک در سال  99الزامی شد

دستور شریعتمداری برای رسیدگی به
مشکالت مردم گیالن

در پی بارش برف س��نگین در استان گیالن
وزی��ر تعاون  ،کار و رف��اه اجتماعی  ،ضمن
معرف��ی نماینده وی��ژه برای رس��یدگی به
مشکالت  ،به تمام دستگاههای زیرمجموعه
این وزارتخانه دس��تور داد تمام توان خود را
برای یاری رساندن به مردم به کار گیرند .به
گزارش تسنیم ،با دستور محمد شریعتمداری
« ،حجت میرزایی» مع��اون اقتصادی وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده
ویژه وزیر برای رسیدگی به مشکالت مردم
گیالن معرفی شده است.در دستوروزیرتعاون
،کار و رف��اه اجتماع��ی آم��ده اس��ت  :هم
زم��ان با بارشهای ش��دید برف و یخبندان
 ،م��ردم عزیز گیالن با مش��کالت فراوانی
روبر و ش��دهاند .برخ��ی از اقدامات مربوط به
مسئوالن زیربنایی نظیروزارتخانههای نفت
 ،نیرو  ،راه و شهرسازی  ،ارتباطات و فناوری
اطالع��ات  ،بهداش��ت  ،درم��ان و آموزش
پزش��کی  ،ه�لال احمر و ...درح��ال انجام
اس��ت اما بس��یاری از اقدامات و خدمات در
کمک رسانی به مسئوالن محلی از طریق
س��ازمانهای زیر مجموع��ه وازرت تعاون ،
کار و رفاه اجتماعی باید به مردم ارائه ش��ود.
ش��ریعتمداری تمام معاونان ای��ن وزارتخانه
و روس��ای س��ازمانهای تابعه را موظف به
همکاری برای رفع مش��کالت مردم گرفتار
در برف استان گیالن کرده است.
امدادرسانی در ۱۶۹محور کوهستانی

رئیس سازمان امداد و نجات ،از امدادرسانی در
 ۱۶۹محور کوهستانی برف گیر و  ۴۹شهر و
روستا خبر داد.به گزارش مهر ،مرتضی سلیمی
در رابطه با امداد رسانی در مناطق برفی ،گفت:
از صبح  ۱۹بهمن تا امروز  ۲۵بهمن ماه جاری
 ٢۲استان از جمله آذربایجان شرقی ،آذربایجان
غرب��ی ،اردبی��ل ،اصفه��ان ،ای�لام ،تهران،
چهارمحال و بختیاری ،خوزس��تان ،خراسان
شمالی ،زنجان ،سمنان ،قزوین ،قم ،کردستان،
کرمانش��اه ،کرمان ،کهگیلوی��ه و بویراحمد،
گلس��تان ،گیالن ،لرستان ،مازندران و همدان
تحت تأثیر برف و ک��والک بوده و امدادگران
در  ۱۶۹محور کوهستانی و  ۴۹شهر و روستا
خدمات امدادی الزم را به  ۳۶هزار و  ۷۸۶نفر
از هموطنان ارائه کردهان��د.وی از انتقال ۱۳۰
نفر به نقاط امن و  ۷۱نفر به مراکز درمانی در
پی بارش برف خب��ر داد و افزود ۹۶۳۷ :نفر از
خدمات اسکان اضطراری استفاده کرده و ۹۱۱
خودرو نیز از برف رهاسازی شده است.سلیمی
در ادام��ه گفت ۲۸۳۶ :امدادگر و نجات گر در
قال��ب  ۵۶۷تیم ،برای ارائه خدمات امدادی به
متأثران از برف و کوالک فعالیت کردند.

حجت با اشاره به اینکه رانندگان در سال 99
ملزم به پیش پرداخت عوارض طرح ترافیک
هس��تند ،گفت :در صورت لغ��و رزرو طرح
ترافیک 20 ،درصد نرخ طرح از راننده کسر
میشود .یوس��ف حجت سرپرست معاونت

حملونقل و ترافیک ش��هرداری تهران در
گفتوگو ب��ا خبرنگار ش��هری خبرگزاری
ف��ارس ،در مورد اجرای طرح ترافیک برای
سال  ،99اظهار داشت :به استثنای موضوع
رزروی ش��دن و تغییر نرخ ع��وارض طرح
ترافیک ،تغییرات چندانی در طرح ترافیک
نداریم و برای محدوده دوم یا طرح کاهش
آلودگ��ی ه��وا  15روز تردد رای��گان برای
پالکهای غیرتهران و  20روز تردد رایگان

برای پالکهای تهران مش��ابه س��ال 98
خواهیم داشت.وی افزود :همچنین در سال
آینده شهروندان برای ورود به طرح ترافیک
قبل از آن باید پیشپرداخت عوارض طرح را
انجام دهند که در واقع همان مسأله رزروی
ش��دن طرح است و برای پیشگیری از رزرو
بیجا و بدون نیاز در صورت لغو کردن رزرو،
 20درص��د از مبلغ کل عوارض از رانندگان
کسر میشود.سرپرست معاونت حملونقل

و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه با
پلیس راهور ته��ران در مورد طرح ترافیک
به تفاهم و توافق رس��یدهایم ،گفت :مسأله
رزروی شدن طرح ترافیک نظر پلیس راهور
بوده اس��ت ،البته برخی هن��وز به این طرح
انتقاد دارند و میگویند که باید طرح ترافیک
بازنگری ش��ود ولی دقیق ًا مطرح نمیکنند
که چه قسمت یا چه بخش��ی از طرح باید
بازنگری شود.حجت با اشاره به اینکه رأی

دیوان عدالت اداری در مورد س��قف استفاده
از طرح ترافیک است ،گفت :بر اساس رأی
دیوان ش��هرداری موظف به رعایت سقف
اس��ت و در صورتی که رانن��دهای اضافه بر
س��قف وارد طرح ترافیک شد هم جریمه و
هم عوارض ش��امل آن نیست و فقط باید
جریم��ه را بپردازد در غی��ر این صورت نیز
احقاق حق از س��وی ش��هروندان میتواند
انجام گیرد.

جشنهای وارداتی بدون ریشه؛

ولنتاین؛ زنگ خطری برای مسئوالن اجتماعی و فرهنگی کشور

گ�روه جامعه :ولنتاین یکی از جشنهای وارداتی ست که
در سالهای اخیر ،به لطف وجود شبکههای مجازی ،در
میان برخی از جوانان کشور محبوبیت بسیاری پیدا کرده
است .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،در گوشهای از
پیاده رو ،روی یک صندلی فلزی نشس��ته بود و جلوی او
میز بزرگی قرار داش��ت که پارچه ساتن قرمز رنگی روی
آن پهن ش��ده بود .روی آن تا چشم کار میکرد مملوء از
وس��ایل تزیینی ،عروسک ،جعبه و حتی خوراکیهایی به
رنگ قرمز بود که هر یک از آنها با ربانها و کاغذهای
باریک زرق و برق دارتزیینی توجه هر عابری را به سوی
خود جلب میکرد به طوری که اطراف میز پر از دختران
و پسران نوجوان و جوانی بود که یا در حال چانه زدن بر
سر قیمتها بودند و یا برای خرید خود از سلیقه یکدیگر
میپرسیدند.پسران نوجوان در اطراف میز آنقدر کم سن
و س��ال بودند که پشت لبش��ان هنوز سبز نشده بود و از
رفتاره��ای کودکانه برخی از دختران که بر س��ر انتخاب
یکی از عروسکهای مش��ترک خود دعوا میکردند هم
میش��د به سن و سال پایینشان پی برد.در میان جمعیت
نوج��وان و جوانان حاضر در اطراف میز که برای انتخاب
و خریدهای خود صف کش��یده بودند زن و مردهای بچه
بغل هم دیده میش��د که دست ُپر با کیسه و جعبههای
کادو در سرمای زمستانی به راه خود ادامه میدادند.روی
میز مملوء از قابهای مختلفی بود که نظر هر بینندهای
از کوچک و بزرگ تا پیر و جوان را به س��وی خود جلب
میکرد به طوری که مردی با گذشت بیش از پنج دهه از
عمر خود برای خالی نماندن عریضه شاخه گل رز قرمزی
را به همس��رش که جوانتر از او به نظر میرسید تقدیم
ک��رد و با لبخندی به راه خود ادامه دادند.از شیش��ههای
مربایی با قلبهای قرمز رنگ تزیین شده که ریسههای
چراغهای��ی طالیی داخل آن ،رنگ و لعاب بیش��تری به
آنها بخش��یده بود تا شیشههایی ش��بیه به شیشههای
آمپولهای پنی سیلین با شکالتهای سنگی قرمز رنگ،
بخشی از جلوههای ویژه این میز ولنتاینی بودند و کافی
بود کمی چش��م بچرخانی تا گلهای رز قرمزرنگ تک
شاخه و چند شاخه در گلدانهای شیشهای کمر باریک و
جعبههای موزیکال با طرحهای قلب و عروسکهایی که

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی بابل
نظر به دس��تور مواد  ۱و  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب
،90/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی بابل مورد رسیدگی
و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل آگهی
می گردد :
امالک متقاضیان واقع در منصور کنده پالک اصلی  ۲۷۹۷بخش ۱
 ۳۹فرعی شرکت سبک آشیان گستر البرزبه شناسه ملی  10861072383نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی در آن که عرصه آن وقف میباشد .به مساحت  ۴۰۰۰متر مربع خریداری بدون واسطه از شرکت
شهرکهای صنعتی استان مازندران مالک.
امالک متقاضیان واقع در علمدار وکتی پالک اصلی  ۲۸۱۵بخش ۱
 ۹۵۱۸فرعی منوچهر فالح تبار شیاده ومحمد باقر فالح تبار شیاده هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت  ۲۰۰.۳۸متر مربع خریداری بدون واس��طه از حسینعلی فالح تبار
مالک .
 ۹۵۱۹فرعی مریم علی نیا اسبویی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۴۳.۵۲متر
مربع خریداری بدون واسطه از زهرا خلیل پور مالک .
 ۹۵۲۰فرعی مظاهر عزیز زاده کالیی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۳۵۰.۳۰متر
مربع خریداری بدون واسطه از علی هاشمی مالک .
 ۹۵۲۲فرعی حامد نجار فیروزجایی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۵۸.۳۳متر
مربع خریداری بدون واسطه از جمال رضا پور مالک .
 ۹۵۲۹فرعی نعمت بهمن زاده تهمتن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۲۶.۰۳متر
مربع خریداری بدون واسطه از خدیجه براری مالک .
 ۹۵۳۰فرعی حس��ن آری نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت  ۱۴۶.۲۰متر مربع
خریداری بدون واسطه از سید حسن میر رضایی اطاقسرایی مالک .
 ۹۵۳۱فرعی ناصر درویشی شاهکالیی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۹۴.۷۴متر
مربع خریداری بدون واسطه از حاج قاسم ارزانی مالک .
امالک متقاضیان واقع در درزیکالی آخوندی پالک اصلی  ۲۸۱۸بخش ۱
 ۱۰۵۴فرعی مفروزی  ۸۹محمد یوسف یوسف زاده درزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۱۰۷۱.۰۳متر مربع خریداری بدون واسطه از عزیز حسین پور مالک .
 ۱۰۵۵فرعی جواد ذاکری دالور کالیی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۳۱.۷۹متر
مربع خریداری بدون واسطه از محمد آخوندی مالک .
امالک متقاضیان واقع در درزیکالی نصیرایی پالک اصلی  ۲۸۱۹بخش ۱
۶۶۰فرعی  ۲۹۶مفروزی مهدی جعفری درزی نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 ۳۵۵.۷۲متر مربع خریداری بدون واسطه از محمد صالح جعفری درزی مالک .
امالک متقاضیان واقع در کمانگر کال پالک اصلی  ۲۸۲۰بخش ۱
 ۲۹۵۰فرعی نرگس ناصری منزه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که ۵ونیم دانگ مشاع
از شش دانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت  ۱۰۹.۱۹متر مربع خریداری بدون واسطه از فرشید ناصری
منزه مالک .
امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک اصلی  ۲۳۲۶بخش ۲
۱۱۶۶۸فرعی مفروزی  ۱۳۵یعقوب مرادی کالری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 ۱۷۷.۳۰متر مربع خریداری بدون واسطه از موسی بابا گلی مالک
امالک متقاضیان واقع در باز گیر کال پالک اصلی  ۲۵۰۸بخش ۲
۵۴۹فرعی مفروزی  ۲۵اکرم رضایی بازگیری نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 ۳۴۷.۸۱متر مربع خریداری بدون واسطه از ابراهیم رضایی مالک .
امالک متقاضیان واقع در گله محله پالک اصلی  ۳۱۶۴بخش ۲
 ۲۲۵فرعی مفروزی  ۲اسماعیل رسول زاده درزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 ۹۵.۴۱متر مربع خریداری بدون واسطه از مرتضی ضیایی مالک .
امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی  ۳۱۷۳بخش ۲

اس��ت.بدنبال آن ،یکی از اعضای شورای مرکزی انسان
شناس��ی و فرهنگ و استادیار انسان شناسی پژوهشکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی هم مبارزه پلیس و فش��ار
رس��می برای ممانعت از برگزاری جش��ن ولنتاین را بی
فای��ده دانس��ت و تاکید ک��رد :این اقدام ن��ه تنها باعث
حذف این آیین و رس��م جدید نمیش��ود بلکه در نهایت
موجب گس��ترش و توسعه آن میشود.حال ،با وجود این
که روابط عمومی دادس��تانی قم ه��م از برخورد قرارگاه
کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی دادسرای این شهر
از برخ��ورد با مروجین و عرضه کنندگان نمادهای «ضد
فرهنگی همچون ولنتاین» خبر داد .به طوری که پلمپ
یک تا ش��ش ماهه واحدهای صنفی متخلف در دستور
کار مس��ئوالن مربوطه قرار گرفته است ،ا ّما با این وجود
در سطح شهر به وفور شاهد عرضه و فروش محصوالت
ولنتاینی هستیم.

به تدی معروف و در اندازههای مختلف بودند را ببینی.
جشنی قرضی به نام ولنتاین


ولنتاین یکی از جشنهای قرضی و وارداتی ست که در
سالهای اخیر ،به لطف وجود شبکههای مجازی ،در میان
برخی از نوجوانان و جوانان کشور محبوبیت بسیاری پیدا
کرده است به طوری که هر ساله هزینههای گزافی برای
آن صرف میشود تا با کمک به ورود و گسترش هرچه
بیشتر آن در کشورهایی همچون ایران ،مصرف گرایی و
صفات رذیلهای همچون چش��م و هم چشمی را نه تنها
در می��ان جوانان بلکه در می��ان خانوادهها ترویج دهند.
نکته حائز اهمیت این اس��ت که اگرچه ولنتاین محبوب
دل عدهای اس��ت ،اما هس��تند جوانانی ک��ه در روزهای
گذش��ته با به اشتراک گذاشتن هش��تگهایی همچون
غرب زده نباش��یم ،از نفوذ این جش��ن به عنوان تهاجم
فرهنگی در کشور و بزرگ جلوه دادن آن از سوی برخی
از افراد ،اب��راز ناراحتی و نگرانی کردند چرا که همچون
اغلب کارشناس��ان اجتماعی و فرهنگی معتقد هس��تند
سپندارمذگان یا روز عشق به عنوان جشنی کامال ایرانی
باید در تقویم کش��ور قرار گیرد و مردم به جای ولنتاین،
این روز را زنده کنند و دلیل آنها هم این اس��ت اگرچه

این جش��ن غربی با فرهنگ و هویت ایرانی – اسالمی
مغای��رت دارد ،ا ّما جای خود را در دل عدهای جوانان باز
کرده است و مس��ئوالن باید با ایجاد بسترهای مناسب
برای امکانات و شادی ،نوجوانان و جوانان را با جشنها
و فرهنگ اصیل ایرانی آش��تی دهند.زمستان چهار سال
پی��ش بود که خبری ب��ا مضمون ممنوعی��ت برگزاری
ولنتاین از س��وی نیروی انتظامی کش��ور با هدف مقابله
با ترویج فرهنگ غربی منتش��ر شد که در بخشنامه آن
نوشته بود« :واحدهای صنفی به هیچ عنوان حق تبلیغ و
عرض��ه اجناس با نام و عالیم ولنتاین را ندارند و تجمع
دختران و پس��ران و اهدای نمادهایی ،چون عروس��ک،
گل ،ش��کالت و ...نباید در واحد صنف��ی به وجود بیاید
در غیر این صورت عواقب ناشی از آن به عهده شخص
و واحد صنفی اس��ت».در آن زمان ،برخی از مس��ئوالن
وقت با این اقدام مخالف��ت و این ممنوعیت را بی تاثیر
عن��وان کردند به طوری ک��ه محمد مهدی پور فاطمی،
عضو کمیسیون اجتماعی وقت اظهار کرد :باید بپذیریم
وقتی نتوانسته ایم قدمی برای هویت بخشی به جوانان
و نوجوان��ان برداریم و هویت و فرهنگ ایرانی را به آنان
بشناس��انیم ،جذب آنها به فرهنگ غربی امری طبیعی

 ۴۰فرعی مفروزی  ۱۲راحله حاجی پور گلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۹۶
متر مربع خریداری بدون واسطه از سکینه یحیی زاده مالک .
امالک متقاضیان واقع درامیر کال پالک اصلی  ۳۷۸۶بخش ۲
 ۲فرعی عبداله امامقلی تبار دزری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۸۷.۲۹متر
مربع خریداری بدون واسطه از هادی رضازاده مالک .
امالک متقاضیان واقع در امیر کال پالک اصلی  ۴۱۴۹بخش ۲
 ۲فرعی نقی گل س��رخ تبار نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۹۹.۹۰متر مربع
خریداری بدون واسطه از محمد رضا گلسرخ تبار مالک .
امالک متقاضیان واقع در امیر کال پالک اصلی  ۴۴۵۰بخش ۲
 ۲فرعی آذر قدم پور مقری نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۸۲.۶۰متر مربع
خریداری بدون واسطه از جعفرزاده مالک .
امالک متقاضیان واقع در امیر کال پالک اصلی  ۴۶۹۱بخش ۲
 ۱۵فرعی مجتبی طالبی امیری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۰۸.۳۰متر مربع
خریداری بدون واسطه از عباس شکوهی مالک .
امالک متقاضیان واقع در امیر کال پالک اصلی  ۴۸۶۱بخش ۲
۳۴۸۱فرعی  ۱۱۴فرعی از  ۲۷۹مفروزی تقی شیاری امیری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۱۹۵.۱۱متر مربع خریداری بدون واسطه از عباس شیاری مالک .
امالک متقاضیان واقع در دیو کال پالک اصلی  ۴۸۶۲بخش ۲
 ۱۴۵۳فرعی  ۱۸۸حسن صائبی امیری نسبت به  ۱۷۶.۵۰به مساحت  ۱۷۶.۵۰متر مربع خریداری بدون واسطه
از محمد هدایتی امیری مالک .
امالک متقاضیان واقع در آغوزبن پالک اصلی  ۴۸۶۶بخش ۲
 ۱۵۸فرعی آدرین شیر افکن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به انضمام  ۱۶سیر و ۵مثقال و ۸نخود مشاع از
شش دانگ عرصه که باقیمانده آن معادل  ۵دانگ و ۲۲سیر و ۸مثقال وقف هالل احمر ویک سیر ودو مثقال و۱۶
نخود ثلث باقی است به مساحت  ۵۴.۴۰متر مربع خریداری بدون واسطه از ارمیا قاسمی مالک .
 ۱۵۹فرعی مجتبی گلی طبری نسبت به ششدانگ اعیانی یک باب خانه به انضمام  ۱۶سیر و ۵مثقال و ۸نخود
مشاع از شش دانگ عرصه که باقیمانده عرصه آن معادل  ۵دانگ و ۲۲سیر و ۸مثقال وقف هالل احمر ویک سیر
ودو مثقال و ۱۶نخود آن ثلث باقی است به مساحت  ۸۵.۳۸متر مربع خریداری بدون واسطه از ولی پور مالک .
امالک متقاضیان واقع در حیدر کال پالک اصلی  ۴۸۶۹بخش ۲
 ۲۹۴۷فرعی صمد رضا پور گتی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۳۷۲.۹۰متر مربع
خریداری بدون واسطه از یعقوب نوروزی مالک .
 ۲۹۴۸فرعی رضا کفاشیان بابلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۸۹متر مربع
خریداری بدون واسطه از علیرضا اندرودی مالک
امالک متقاضیان واقع در رمنت پالک اصلی  ۴۸۷۲بخش ۲
 ۱۹۲۴فرعی از  ۶۸۶فرعی محمد باقر کریم نژاد رمی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۱۲۵۴.۸۰متر مربع خریداری بدون واسطه از حوسی اکبری مالک .
امالک متقاضیان واقع در سرست پالک اصلی  ۶بخش ۶
 ۴۲۴فرعی محمد رضا آقاس��ی زاده سرستی نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 ۱۳۵۶.۷۷متر مربع خریداری بدون واسطه از غالم حسن آقاسی زاده سرستی مالک .
امالک متقاضیان واقع در گتاب پالک اصلی  ۹بخش ۶
۴۶۹۰فرعی از  ۹فرعی از  ۱فرعی شهرداری گتاب نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 ۱۳۶۷۹.۶۰متر مربع خریداری بدون واسطه از زمین عام مالک .
امالک متقاضیان واقع در پایین گنج افروز پالک اصلی  ۳۱بخش ۶
 ۲۰۳فرعی مرتضی بهمن نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که  ۱۰سیر مشاع از  ۲۴۰سیر
ش��ش دانگ عرصه آن وقف میباشد به مس��احت  ۱۸۱متر مربع خریداری بدون واسطه از یاور کوچک زاده
گنجی مالک .
 ۲۰۴فرعی جواد امیری کیا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که  ۱۰سیر مشاع از ۲۴۰
س��یر شش دانگ عرصه آن وقف میباشد به مس��احت  ۴۷۴.۰۰متر مربع خریداری بدون واسطه از حسینعلی

آیا مس�ئوالن از برگزاری ولنتای�ن در ایران ممناعت

می کنند؟

با تم��ام موافقت و مخالفتهای موج��ود برای برگزاری
ولنتاین ،باید دید اقدامات ارگانهای ذیربط ومس��ئوالن
مربوطه در تمامی این س��الها تا چه حد توانس��ته است
از برگزاری جش��ن غربی ولنتاین ممانعت کند؟! چرا که
هرساله بیش از پیش شاهد عرضه و فروش محصوالت
ولنتاینی در سطح کشور هستیم و برخوردها نه تنها سدی
در برابر این تهاجم فرهنگی نبوده و نیس��ت بلکه جوانان
را برای برگزاری چنین جشنهای غربی تشنه تر کرده و
میکند .از این رو ،این آیینهای وارداتی هش��داری برای
متولیان فرهنگی و اجتماعی کشور است که هرچه زودتر
از خواب غفلت بیدار ش��وند.امان اهلل قرایی مقدم ،جامعه
ش��ناس باش��گاه خبرنگاران جوان ،درمورد علت گرایش
برخ��ی از نوجوانان و جوانان به برگزاری جش��ن ولنتاین
اظهار کرد :وقتی درون جوانان از میراث فرهنگی و عیدها
و جش��نهای ملی و تاریخی خالی شود و به آنها شادی
داده نش��ود در نتیجه نسبت به جش��نهای میهنی آگاه
نمیشوند و به دلیل نیاز به داشتن و برگزاری این جشنها
به سمت فرهنگها و جشنهای غربی میروند و به آنها
عالقه مند میشوند.
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اخبار
چرا «انتگرال» از کتابهای درسی
دانشآموزان حذف شد؟!

سرپرس��ت حوزه تربیت و یادگیری ریاضیات
س��ازمان پژوهشوبرنامهریزی آموزش��ی با
اش��اره ب��ه دالیل ح��ذف انتگ��رال از کتاب
ب ریاضی بر
های درس��ی گفت :تمرک��ز کتا 
فرمولها نیس��ت .محمدرضا سیدصالحی در
گفتوگو با خبرنگار اجتماعی تس��نیم درباره
حذف انتگرال از مفاهیم کتابهای درس��ی
دانشآموزان اظها ر کرد :حذف و اضافهکردن
مفاهیم ب��ه کتابهای درس��ی مبنایی دارد
و مفاهی��م بدون مبنا و با این اس��تدالل که
چون در گذش��ته وجود داشتند ،در کتابهای
درس��ی باقی نمیماند.وی افزود :باید بررسی
کنی��م مفاهیم چه هدف��ی دارد و این اهداف
در برنامه درس��ی مشخص است ،در گزینش
مفاهیم برای کتابهای درسی چشم ما باید
به اهدافی باش��د که تعریف کردیم مث ً
ال چرا
دانشآم��وزان ریاض��ی میخوانن��د و ک��دام
مفاهیم ما را بهتر به اهداف میرس��اند؛ معیار
اصلی رویکردها ،شایستگیها و اهداف برنامه
درس��ی ملی است.سرپرس��ت حوزه تربیت و
یادگیری ریاضیات و فنی س��ازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزش��ی گفت :به هر ترتیب
به آموزش عالی و مفاهیم مهم آنجا نیز نگاه
داریم اما این بدین معنا نیس��ت هر مفهومی
که در دانشگاه وجود دارد باید در مدارس هم
بیاید.
پایگاه آموزش مجازی دانشآموزان
جسمی حرکتی افتتاح شد

ب��ا حض��ور معاو ن وزی��ر و رئیس س��ازمان
آموزش و پرورش اس��تثنایی و در راس��تای
ط��رح آم��وزش در من��زل ،پای��گاه آموزش
مجازی دانشآموزان گروه جس��می حرکتی
در هنرس��تان توانخواهان شهید کاوه افتتاح
شد.به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش
و پرورش استثنایی کشور ،سید جواد حسینی
در افتتاحیه ای��ن پایگاه مجازی ضمن تقدیر
از حضور پرش��ور مردم و بویژه فرهنگیان در
راهپیمایی  ۲۲بهمن گفت :در ایام دهه فجر
 ۳۹پ��روژه با زیر بنای  ۲۶ه��زار و  ۵۵۰متر
مرب��ع و ارزش  ۶۴۹میلی��ارد ری��ال در حوزه
آموزش و پرورش اس��تثنایی کلنگ زنی و یا
افتتاح شد.

امیری کیا مالک .
امالک متقاضیان واقع در دونه سر پالک اصلی  ۷بخش ۷
 ۲۴۷فرعی از  ۷فرعی یعقوب رحیمی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که دو دانگ
مشاع از شش دانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت  ۱۰۷۵متر مربع خریداری بدون واسطه از ایران نجفی
مالک .
امالک متقاضیان واقع در شیر سوار پالک اصلی  ۸بخش ۷
 ۱۲۷فرعی ابوالفضل وابراهیم واسماعیل همگی هاشمی سرست هر یک نسبت به دو دانگ مشاع ازششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۵۵۵متر مربع خریداری بدون واسطه از عین اله اکبرزاده مالک .
 ۱۳۰فرعی حس��ین محمدی نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۵۹۰.۱۰متر مربع
خریداری بدون واسطه از اشرف پورقان مالک .
امالک متقاضیان واقع در گاوان کال پالک اصلی  ۱۸بخش ۸
 ۹۲۳فرعی حسین کیایی درونکالورمضانعلی میرزانژاد درونکال هر یک نسبت به نسبت به سه دانگ مشاع از
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۴۰۰۰متر مربع خریداری بدون واسطه از مجید قربانزاده
مالک .
امالک متقاضیان واقع درشورابکش پالک اصلی  ۱۰۹بخش ۸
 ۱۲۳۲فرعی مهدی ابراهیمی مرزیکالیی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۳۰۵.۲۰
متر مربع خریداری بدون واسطه از حسن محمودیان مالک .
امالک متقاضیان واقع در کر کنار پالک اصلی  ۱۲بخش ۱۰
 ۲۵فرعی مهران مهدی نیا قادی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۶۷.۲۰متر مربع
خریداری بدون واسطه از محمد مهدی نیا مالک .
امالک متقاضیان واقع در پایین بازیار پالک اصلی  ۱۷بخش ۱۰
 ۷۶۹فرعی حمزه مراد پور طالش نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۳۰.۰۰متر مربع
خریداری بدون واسطه از نصر اله مرادپور مالک .
امالک متقاضیان واقع در مرزون آباد پالک اصلی  ۵۲بخش ۱۱
 ۳۶۹۰فرعی سید رضا فالحتی کاری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۶۲.۵۰متر
مربع خریداری بدون واسطه از عذرا محمدیان مالک .
امالک متقاضیان واقع در موزیرج پالک اصلی  ۵۳بخش ۱۱
 ۵۱۰۹فرعی جواد حیدری چراتی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۵۸متر مربع
خریداری بدون واسطه از محمود حیدری مالک .
امالک متقاضیان واقع در دالور کال پالک اصلی  ۵۸بخش ۱۱
 ۴۸۱فرعی کاظم رمضانی دون نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۸۶.۳۵متر مربع
خریداری بدون واسطه از محمد آقا رمضانی 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  /کثیراالنتش��ار در ش��هرها
منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ،رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ
تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند
اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند 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
نش��ده ،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 98/100/12167
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/11/26:تاریخ انتشار نوبت دوم1398/12/11:
شهرام خسروی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بابل

