وعده سرخرمن به  ۶هزار متقاضی مسکن مهر پردیس

گروه اقتصادی :ثبت نام بیش از حد برای مسکن مهر شهر پردیس
باعث ش��ده تا  ۶هزار متقاضی به دلیل ب��ی برنامگی مدیران این
شهر در سالهای گذشته ،علیرغم واریز آورده خود هنوز انتخاب واحد
نکرده و حتی باید به فکر انتخاب ش��هری دیگر باش��ند.به گزارش
«عصرایرانیان» شهر جدید پردیس به لحاظ مسافت و نزدیکی به
تهران یکی از بهترین شهرها برای انتخاب واحدهای مسکن مهر در
دهه  ۸۰و در آغاز طرح مسکن مهر بود و زمانی که صحبت ازطرح
خانهدار کردن اقشار کم درآم د در اطراف کالن شهرها و شهرهای
مادر شد ،بهترین نقطه برای متقاضیان و مستاجران تهرانی از نظر
مس��افت و خوش آب و هوایی مسکن مهر پردیس بود.این قابلیت
به ظاهر مناسب باعث شد تا در زمان ثبت نام مسکن مهر در شهر
پردیس س��یل جمعیتی برای این شهر به راه بیفتد ،به همین دلیل
در همان روزهای نخس��ت و به ظن اینک��ه احتماال برخی از ثبت
نام کنندگان از ثبت ن��ام انصراف خواهند داد ثبت نامهای بیش از
حدی صورت گرفت و اتفاقا با این تصور از متقاضیان نیز آوردههایی
دریافت شد.
پرونده مس�کن مهر برخی ش�هرها بس�ته ش�ده ،اما هنوز در

پردیس متقاضیان انتخاب واحد نکردهاند

شهرجدیدپردیس یکی از شهرهایی بود که به لحاظ تقاضای زیاد
برای آن حدود  ۸۲هزار واحد مس��کن مهر پیش بینی شد و همین
پیشبینی غلط باعث ش��د تا با گذشت سالها از طرح مسکن مهر
و اتمام برخی از واحدهای مس��کن مهر در اکثر ش��هرها برخی از
متقاضیانی که اتفاقا آوردههای خود را تا سقف  ۴۰میلیون تومان هم

واگذار خواهد شد یا خیر.

متقاضیان مس�کن مهر پردیس حاضر میش�وند به شهرهای

دیگر بروند

رساندهاند ،اما بیش از حد ثبت نام کردهاند ،هنوز انتخاب واحد نکنند.
به گزارش فارس ،این شهر از همان ابتدا با مشکالتی دست و پنجه
ن واحدها توسط
ل نشد 
نرم میکرد ،از زمینهای معارض دار تا تکمی 
پیمانکاران که قرار بود در  ۱۸ماه در اختیار متقاضیان قرار گیرد ،اما
پس از  ۶سال همچنان سودای خانه دارشدن در سر دارند.
سعید غفوری مدیر عامل شهر جدید پردیس در پاسخ به این سؤال

یکمقاممسئول:

ضربه جدی به اقتصاد واشنگتن

مرغ از دو هفته آینده ارزان می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران با بیان اینکه  ۵۰درصد
واحدهای مرغ تخم گذار خسارت دیده از آنفلوانزا در این استان
به چرخه تولید بازگش��تند ،گفت :قیمت مرغ از دو هفته آینده
روند کاهش��ی پیدا میکند.کریم ذوالفقاری در نشس��ت خبری
که به مناس��بت هفته دولت برگزار شده بود در پاسخ به سوال
مهر مبنی بر اینکه چند درصد واحدهایی که سال گذشته براثر
بیماری آنفلوانزا از چرخه تولید خارج شده بودند ،فعالیت خود را از
سر گرفته اند ،اظهار داشت :ما تا سال گذشته یکی از کشورهای
صادر کننده تخم مرغ بودیم که متأسفانه به دلیل شیوع بیماری
آنفلوانزا این موقعیت را از دست دادیم.وی با بیان اینکه استان
تهران  ۱۷درصد تخم مرغ کشور را تولید می کند ،گفت :شیوع
بیماری آنفلوانزا در سال گذشته بسیاری از واحدهای ما را دچار
آسیب کرد که خوشبختانه امسال با اقداماتی که صورت گرفته
 ۵۰درص��د این واحدها به چرخه تولید بازگش��تند و امیدواریم
مابقی نیز ب��ه زودی فعالیت خود را از س��ر بگیرند.به گزارش
مهر ،رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به

در حالی که در هفته جاری گزارش بررسی الیحه افزایش مناطق آزاد
و ویژه در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد ،به نظر میرسد برای
تصویب الیحه بایستی دو سوم نمایندگان مجلس به آن رای مثبت
بدهند .به گزارش تسنیم ،الیحه افزایش تعداد مناطق آزاد که در سال
 95یک فوریت آن تصویب شده بود هفته جاری برای تصویب نهایی

راه اندازی تیم ممیزی واحدهای مرغ تخم گذار در سال جاری
افزود :واحدهایی که سال گذشته درگیر ویروس آنفلوانزا شده
اند و مرغ های آنها معدوم شده است به همین راحتی اجازه از
سر گرفتن فعالیت دوباره را پیدا نمی کنند.ذوالفقاری خاطرنشان
کرد :دام زنده متعلق به دولت نیست که بتواند برای آن قیمت
گذاری انجام دهد اما قیمت هر کیلوگرم الشه  ۳۳هزار تومان
خواه��د بود.وی درباره افزایش قیم��ت مرغ در بازار نیز با بیان
اینکه طی روزهای گذش��ته قیمت مرغ در برخی نقاط استان
تهران به  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان افزایش یافته است ،یادآور شد:
تولید گوشت مرغ در کشور دو میلیون و  ۲۰۰هزار تن و نیاز ما
دو میلیون تن است .ضمن اینکه ظرفیت تولید حدود  ۲۰درصد
بیشتر از نیاز جامعه است.ذوالفقاری تصریح کرد :در این راستا
روزان��ه  ۳۰۰تا  ۴۰۰تن مرغ منجمد و حدود  ۱۰۰تا  ۱۵۰مرغ
گرم دولتی عرضه می ش��ود که شرکت پشتیبانی امور دام ،هر
کیلوگرم مرغ منجمد را به قیمت  ۶هزار و  ۷۵۰تومان و مرغ
گرم را به قیمت  ۸هزار و  ۱۷۵تومان عرضه می کند.

به دنبال انتش��ار خبر س��اخت يک درياچه مصنوعي در
آذربايجان ش��رقي و تعرض به حقآب��ه درياچه اروميه،
مدير دفتر برنامهريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه
س��اخت و آبگيري درياچه مصنوعي را تخلف محرز از
مصوبات هيات وزيران براي احياي درياچه اروميه دانست
و از اعزام بازرس از س��ازمان حفاظت محيط زيست به
اين اس��تان خبر داد.به گزارش ايس��نا ،چند روزي است
که س��اخت و آبگيري يک درياچه مصنوعي در استان
آذربايجان شرقي خبر ساز شده و نگرانيها در مورد تاثير
اين درياچه بر کاهش حقآبه درياچه اروميه افزايش يافته
است.مسعود تجريشي  -مدير دفتر برنامهريزي و تلفيق
ستاد احياي درياچه اروميه و معاون محيط زيست انساني
س��ازمان حفاظت محيط زيست  -در گفتگو با ايسنا ،با
اشاره به اينکه درياچه مصنوعي آذربايجان شرقي ساخته
و  ۵۰۰هزار مترمکعب آب از رودخانه آجيچاي وارد اين
درياچه شده است ،تاکيد کرد :ستاد احياي درياچه اروميه
هيچ موافقتي با ساخت اين درياچه مصنوعي نکرده است
و آبگي��ري آن با مصوبات هيات وزي��ران براي احياي
درياچه اروميه مغايرت دارد .وي ادامه داد :س��تاد احياي
درياچه اروميه و سازمان حفاظت محيط زيست به شدت
پيگر اين موضوع هستند و حتي يک بازرس از سوي اين
سازمان به منظور جمعآوري اطالعات و مشخص شدن
جزئيات موضوع به منطقه فرستاده شده است بنابراين هر

ژاپن و چین هم فروش اوراق قرضه آمریکا را شروع کردند

آخرین دادههای منتشر شده توس��ط خزانهداری آمریکا نشان
میدهد روسیه و ترکیه ،تنها کشورهایی نیستند که اوراق قرضه
آمریکا را کن��ار میگذارند؛ بلکه ژاپن ،هم همین کار را خواهد
کرد.آخرین دادههای منتشر شده توسط خزانهداری آمریکا نشان
میدهد روسیه و ترکیه ،تنها کشورهایی نیستند که اوراق قرضه
آمریکا را کنار میگذارند؛ بلکه دومین دارنده اوراق قرضه آمریکا
در جه��ان یعنی ژاپن هم همین کار را تکرار خواهد کرد.در ۱۲
ماه منتهی به جون (آخرین ماهی که دادهها در مورد آن منتشر
شده است) ،توکیو  ۸۲.۹میلیارد دالر یا  ۷درصد از اوراق قرضه
آمریکای خود را فروخته است .همچنین تنها در ماه جون ،این
کشور  ۱۸.۴میلیارد دالر از اوراق قرضه آمریکا را منتشر کرده و
به فروش رسانده است.در عین حال ،میزان ذخایر اوراق قرضه
ژاپن در ماه جون براب��ر با  ۱.۰۳تریلیون دالر بود که کمترین
می��زان آن از اکتبر  ۲۰۱۱تا کنون بود ،با این حال این کش��ور
همچن��ان دومین دارنده ب��زرگ اوراق قرضه آمریکا در جهان
اس��ت.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی ،چین که با

آیا دو سوم نمایندگان به الیحه ایجاد مناطق آزاد جدید رأی خواهند داد؟

در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد .به این ترتیب کمیسیون
اقتصادی مجلس گزارش خود از بررس��ی الیحه ایجاد 7مناطق آزاد
تج��اری و صنعتی و  12منطقه ویژه را به صحن علنی مجلس ارائه
خواه��د کرد.با توجه به آنکه ایجاد مناط��ق آزاد جدید با قوانین باال
دس��تی مثل برنامه های توسعه تعارضاتی دارد به نظر میرسد ،برای

آيا چين براي خريد نفت ايران تحريم ميشود؟

يک مقام وزارت خارجه آمريکا اظهار کرده که اگر چين پس از مهلت
تعيين شده در چهارم نوامبر به خريد نفت ايران ادامه دهد ،واشنگتن
ممکن اس��ت پکن را هدف تحريم قرار دهد.به گزارش ايسنا ،وال
استريت ژورنال به نقل از برايان هوک که به تازگي به سمت نماينده
ويژه و مدير گروه اقدام ايران در وزارت خارجه آمريکا منصوب شده
است ،نوش��ت :آمريکا مطمئنا اميدوار است همه کشورها پايبندي
کامل به تحريمها داش��ته باشند و خطر تحريمهاي ثانويه آمريکا
را به جان نخرند.برايان هوک احتمال اينکه آمريکا چين را به دليل
تاکيد مکرر نيت خود براي ادامه خريد نفت ايران با وجود تحريمهاي

که برخی متقاضیان مس��کن مهر هنوز انتخاب واحد نکردهاند و آیا
این احتمال وجود دارد که آنها به واحدهای مس��کونی خود نرسند،
گفت :به هر حال باالتر از میزان واحدهای مسکونی ساختهشده در
این شهر ثبتنام شده است ،به این امید که شاید ریزشی داشته باشد،
پ��س هنوز ما نیز نمیدانیم برخی از متقاضیانی که ثبتنام کرده و
آورده خود را واریز کردهاند ،آیا واحد مسکن مهر به آنها در این شهر

این اظهارات نشان میدهد کالف سردرگمی در شهر جدید پردیس
وجود دارد و اینکه آیا متقاضیان به راحتی حاضر هس��تند ،علیرغم
واریز آورده به شهرهای نزدیک تهران که واحدهای فاقد متقاضی
دارند ،بروند.ش��نیدهها حاکی از این است که حدود  ۵تا  ۶هزار نفر
بیش از حد و تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در این شهر ثبت
نام کردهاند و به طور متوسط از  ۱۰میلیون تومان تا  ۴۰میلیون تومان
آورده ،واریز کردهاند.حال سوال این است که متقاضیانی که در انتظار
انتخاب واحد هستند و این مبالغ که وقتی در کنار هم قرار میگیرند،
عدد نجومی را تشکیل میدهند ،صرف کدام پروژهها شده است.به
نظر میرس��د پرونده مسکن مهر شهر پردیس سال  ۹۸هم بسته
نشود و س��کوت مدیران و قائممقام وزیر راه و شهرسازی در طرح
مسکن مهر در قبال این موضوع بی انصافی است و بهتر است که
هر چه سریعتر این قصور به نوعی رفع و رجوع شود ،چرا که برخی
از این متقاضیان حاضر نیس��تند ،به غیر از شهر پردیس شهرهای
دیگری را که دارای واحدهای فاقد متقاضی هستند ،انتخاب کنند.
متقاضیانخواهان شفافیت بیشتر از دالیل ثبت نام بیش از حد در
این شهر هستند و معتقد هستند که ضرر و زیان این همه انتظار برای
خانه دار شدن را چه کس��ی خواهد داد ،بنابراین درخواست اقدامی
موثر برای حل مشکلات دارند،تا باالخره سرپناه عدهای از پایتخت
نشینان مستاجر آمادهشود.

آمريکا ،هدف تحريمهاي ثانويه قرار دهد منتفي نکرد.وزارت خارجه
چين در واکنش به تهديد آمريکا ،اعالم کرد روابط تجاري و انرژي
چين با ايران به منافع هيچ کش��ور ديگري لطمه نميزند.پيشتر
بلومبرگ به نقل از دو منبع آگاه از مذاکرات ميان واشنگتن و پکن
گزارش داده بود آمريکا موفق نشد چين را براي قطع واردات نفت
ايران متقاعد کند.چين که بزرگترين مشتري نفتي ايران است ،حدود
 ۶۵۰هزار بشکه در روز نفت از ايران خريداري ميکند که معادل ۷
درصد از مجموع واردات اين کشور است.ارزش واردات چين از ايران
با قيمت فعلي بازار ۱۵ ،ميليارد دالر در سال است.

تصویب این الیحه بایستی دو س��وم نمایندگان مجلس به آن رای
مثبت بدهند.در بخشی از قوانین باالدستی مذکور آمده است ،بهمنظور
تحقق صرفهجویی در هزینههای عمومی ،اصالح نظام درآمدی دولت
و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه
ششم -:برقراری هرگونه تخفیف ،ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی

ذخیره  ۱.۱۷۸تریلیون دالر بزرگترین دارنده اوراق قرضه آمریکا
در جهان اس��ت در ماه جون  ۴.۴میلی��ارد دالر از این اوراق را
فروخته است .از اکتبر  ۲۰۱۱تا کنون ،سهم چین از اوراق قرضه
آمریکا  ۱۳۸میلیارد دالر کاهش یافته اس��ت .این مقدار نسبتا
ناچیز است؛ اما باال رفتن مناقشات تجاری با واشنگتن ممکن
است؛ چین را تشویق کند تا شروع به فروش مقادیر عظیمی از
این اوراق کند .این حرکت میتواند برای سیستم مالی آمریکا
فاجعه باشد.نقد کردن اوراق قرضه آمریکا که یکی از امنترین
و پر خرید و فروشترین داراییها در جهان است ،اخیرا در بین
دارندگان بزرگ آن به یک گرایش تبدیل ش��ده است .روسیه
امس��ال  ۸۴درص��د از اوراق قرضه آمریکایی خود را فروخت و
ذخایر باقی مانده آن در ماه جون تنها به  ۱۴.۹میلیارد دالر رسید.
با اختالفات به وجود آمده با آمریکا ،ترکیه هم  ۴۲درصد از اوراق
قرضه آمریکای خود را در نیمه اول امس��ال فروخته است و در
پای��ان ماه جون دارایی اوراق قرضه آمریکای ترکیه را به ۲۸.۸
میلیارد دالر کاهش داده است.

س��الهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.طبق برنامه ششم اعطا
معافیت های مالیاتی جدید ممنوع میباشد و ارائه تخفیف یا معافیتهای
مالیاتی یعنی اصالح قانون و از انجا که ایجاد مناطق آزاد جدید معافیت
ه��ای تازه مالیاتی را در پی دارد برای تصویب الیحه ای که اصالح
قانون را در پی دارد باید دو سوم نمایندگان به آن رای مثبت بدهند.

ادامه رشد افسارگسيخته مصرف بنزين

ميتوان به جاي مصرف بي رويه بنزين در داخل کشور ،با صادرات
مازاد بنزين توليدي ،اقتصاد کش��ورمان را ب��ا منابع جديد درآمدي
حاص��ل از ص��ادرات اين فرآورده نفتي بهبود ببخش��يم.به گزارش
تس��نيم ،ميانگين مصرف بنزين در تيرماه س��ال جاري به رقم بي
س��ابقه  91ميليون و  700هزار ليتر رسيد.ثبت متوسط مصرف 30
روزه در م��رز  92ميليون ليتر در حالي رق��م خورد که  4ماه قبل از
اين تاريخ ،ميانگين مصرف بنزين کشور در مرز  80ميليون ليتر بود.
مصرف بنزين در چهارمين ماه سال در مقايسه با مشابه سال گذشته
رشدي  8.5درصدي داشته است.متوسط مصرف روزانه بنزين کشور

از ابتداي سال جاري تا پايان تيرماه 86 ،ميليون و  800هزار ليتر بوده
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ( 4ماهه ابتدايي سال  )96با
رقم متوسط روزانه  79ميليون و  200هزار ليتر 9.6 ،درصد رشد داشته
است.رشد حدودا  10درصدي مصرف بنزين در  4ماهه نخست سال
جاري نشان از مصرف بي رويه و باالتر از نياز تردد عادي اين تعداد
وسيله نقليه است.احتمال اعمال سياستهاي بازدارنده براي مديريت
بخش تقاضا در ماههاي آتي وجود دارد ،با اين حال بهتر است مردم
پيش از آن خود نسبت به بهينه مصرف کردن بنزين به عنوان يک
کاالي مهم و استراتژيک ،توجه الزم را داشته باشند.

مدير دفتر برنامهريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه:

ساخت درياچه مصنوعي در آذربايجان شرقي تخلف محرز است

فردي که از ساخت درياچه مصنوعي و آبگيري آن خبر
داشته و در اطالعرساني به ستاد قصور کرده باشد ،حتما
بايد پاسخگو باشد و با متخلفان اين حوزه برخورد خواهد
شد.اين کار مورد تاکيد عيسي کالنتري  -رئيس سازمان
حفاظت محيط زيست  -است همچنين رئيس سازمان
با اس��تاندار آذربايجان شرقي در مورد درياچه مصنوعي
صحبت کرده و قرار ش��ده اس��ت که حتم��ا آب بايد به
سمت درياچه اروميه رها شود .مدير دفتر برنامهريزي و
تلفيق س��تاد احياي درياچه اروميه در پاسخ به پرسشي
مبني بر تاثيرگذاري درياچه مصنوعي آذربايجان شرقي
بر حقآبه درياچ��ه اروميه اظهار کرد :از آنجا که حقآبه
درياچه اروميه هنوز بهطور کامل تامين نشده است قطعا
نميتوانيم سهم آب درياچه را به ساير بخشها اختصاص
دهي��م.از وزارت نيرو تعجب ميکنم چون طبق مصوبه
هيات وزيران حقآبه درياچه اروميه بايد حتما تامين شود
درحاليکه تاکنون هنوز سهم آبي درياچه به طور کامل
داده نشده اس��ت بنابراين وزارت نيرو به عنوان مسئول
آب کشور بايد از ساخت و آبگيري اين درياچه مصنوعي
اطالع داشته باشد چون بياطالعي هم قصور محسوب
ميش��ود .تجريشي در پاسخ به پرسشي در مورد چرايي

اداره کل ثبت اس��ناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه
ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره  97/4 /30- 139760318003003567هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم جمیله نصراللهی
کیگاسری فرزند علی بشماره شناسنامه  1102صادره از شمیرانات به شماره ملی  0452159679سه دانگ مشاع از ششدانگ
یک قطعه زمین مشتمل بر خانه و انباری و سرویس بهداشتی و پارکینگ بمساحت  1833/74مترمربع پالک  46فرعی از  45اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی از  45اصلی واقع در قریه حلقه سر بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی عباس
مشعرپور محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود
را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/5/28 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/6/11 :
 786سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه
ثبتی شهرس��تان فومن برابر رای شماره  96/12 /23- 139660318003010969هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم رقیه پور
نوروز اشکیکی فرزند فریدون بشماره شناسنامه  1580صادره از فومن به شماره ملی  2669853870ششدانگ یکقطعه زمین
مشتمل بر بنای احداثی (انباری) بمساحت  146/41مترمربع پالک  1103فرعی از  9اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  41فرعی
از  9اصلی واقع در شهر بیجار بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی اقای ایوب عباسی سرابستانی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک
محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

بياطالعي ستاد احياي درياچه اروميه از آبگيري درياچه
مصنوعي آذربايجان شرقي با بيان اينکه هيچ گزارشي از
دفتر ستاد احياي درياچه اروميه در تبريز در مورد ساخت
درياچه مصنوعي دريافت نکرده بوديم ،گفت :ستاد احيا
از فروردينماه پيگر اين موضوع بود و دفتر ستاد احيا در
آذربايجان ش��رقي به ما اعالم کرده بود که ساخت اين
درياچه مصنوعي از دستور کار خارج شده است و قراري
براي س��اخت آن وجود ندارد.هيچ گزارش��ي هم از دفتر
ستاد مبني بر ساخت و آبگيري اين درياچه به دست ما
نرسيده است.مدير دفتر برنامهريزي و تلفيق ستاد احياي
درياچه اروميه با اش��اره به مس��ئوليت دانشگاه تبريز در
پايش امور مربوط به درياچه اروميه تصريح کرد :دانشگاه
تبريز طبق قراردادي که با س��تاد احياي درياچه اروميه
دارد ،مس��ئول پايش موض��وع درياچه اروميه در منطقه
اس��ت و به نوعي نماينده ستاد احيا در منطقه به حساب
ميآيد.به گفته مس��ووالن دانش��گاه تبريز ،آنان متوجه
آبگيري درياچه مصنوعي آذربايجان ش��رقي نش��دهاند
درحاليکه بايد نسبت به اين موضوع حساس ميشدند.
وي تاکيد کرد :اداره کل محيط زيست استان آذربايجان
شرقي نس��بت به اين موضوع مسئوليت دارد چون اين

آب وارد درياچه اروميه ميش��ده و هر نوع تغيير کاربري
از ساخت استخر توسط کشاورز گرفته تا ساخت درياچه
مصنوعي در اين منطقه ممنوع است و با مصوبات هيات
وزيران در مورد احياي درياچه اروميه مغايرت دارد .مدير
دفتر برنامهريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه در
پاسخ به اين موضوع که به گفته شهردار تبريز ،ساخت
درياچه مصنوعي با موافقت ستاد احياي درياچه اروميه
بوده اس��ت ،تصريح کرد :همه ميدانيم که مسئول آب
کش��ور ،وزارت نيرو است و س��تاد احياي درياچه اروميه
طب��ق قانون به هيچ وجه امکان تخصيص آب را ندارد.
به عبارت سادهتر ستاد احيا در جايگاهي نيست که بتواند
تقسيم آب را انجام دهد بلکه ستاد تنها مصوبات هيات
وزي��ران را در ارتباط با احياي درياچ��ه اروميه پيگيري
ميکند.تجريش��ي ادامه داد :اگر در حوضه آبريز درياچه
اروميه اقداميمخالف مصوبات هيات وزيران انجام شود،
س��تاد احياي درياچه اروميه موظف است به آن موضوع
وارد شود و اعتراض کند.براي مثال در صورتي که توسعه
کشاورزي در اين منطقه انجام شود ،ستاد به وزارت جهاد
کشاورزي اعتراض ميکند يا اگر حقآبه درياچه به طور
کامل داده نشود ،س��تاد به وزارت نيرو اعتراض ميکند

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار
نوبت اول 97/5/28 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/6/11 :
 809سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  97/04/16-139760318012000991هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در این واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
مریم روحی گورابی فرزند علی بشماره شناسنامه  15723صادره از فومن در ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به
مساحت  336/50مترمربع بشماره پالک فرعی  612از  60اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  13فرعی واقع در روستای گوراب
آقا سید یعقوب شفت بخش  24گیالن از مالکیت رسمی اقای حسین تقی زاده (صاحب نسق) محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در اجرای ماده فوق در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین نوبت آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرجع ذیصالح قضایی دادگستری شهرستان شفت مراجعه و دادخواست مقتضی
تقدیم و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا
عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد تاریخ انتشار
نوبت اول  97/5/28تاریخ انتشار نوبت دوم 97/6/11
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت -حسن عباس زاده
767
آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی و به خوانده مجهول المکان حسین شیر محمدی خواهان بنام فرشته
خورده بین به طرفیت خوانده بنام حس��ین ش��یر محمدی فرزند حسنعلی دادخواستی به خواسته طالق به درخواست زوجه
تقدیم دادگستری نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی بهبهان ارجاع و به کالسه  9609986138101155ثبت و برای مورخه
 1397/7/11س��اعت  8:30وقت رسیدگی تعیین ش��ده است با عنایت به تقاضای خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست و
ضمائم وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های
کثیر االنتشار آگهی تا خوانده در وقت مقرر جهت رسیدگی به شهادت شهود خواهان حاضر شود یا آدرس خود را کتبا به
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بهبهان اعالم تا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده ارسال شود در غیر این صورت
دادگاه غیابا اتخاذ تضمیم می نماید ضمنا نظر به اینکه مساعی دادگاه در اصالح ذات البین موثر واقع نشده است قرار ارجاع

اما واضح است که ستاد نميتواند در مورد نحوه تقسيم
آب در منطق��ه اظهار نظر کن��د يا آب تخصيص بدهد.
وي در پاس��خ به اين پرس��ش که آيا مسئول دفتر ستاد
احياي درياچه اروميه در تبريز صورت جلس��ه س��اخت
درياچه مصنوعي را امضا کرده است يا خير؟ گفت :ادعاي
شهردار تبريز مبني بر اينکه ساخت درياچه مصنوعي به
تاييد س��تاد احياي درياچه اروميه رسيده است حتما بايد
مورد دقت قرار گيرد.واقعيت آن اس��ت که جلسهاي در
اس��تانداري آذربايجان شرقي برگزار شد که آقاي خليل
ساعي  -مسئول وقت مديريت بحران آذربايجان شرقي
و مسئول وقت دفتر ستاد احياي درياچه اروميه در تبريز
 رياست جلسه را برعهده داشت.در اين جلسه موضوعساخت درياچه مصنوعي مطرح شد.اين جلسه ،شوراي
فرهنگي استانداري بود و جاي تعجب است که چرا بحث
درياچه مصنوعي در ش��وراي فرهنگي مطرح ش��د.وي
ادامه داد :يکي از تصميمات گرفته شده در جلسه شوراي
فرهنگي اس��تانداري آذربايجان شرقي ،ساخت درياچه
مصنوعي بوده است و هيچ يک از اعضاي ستاد احياي
درياچه اروميه آن صورت جلسه را امضا نکردهاند.حضور
آقاي ساعي هم به معناي تاييد او و موافقت ستاد احياي
درياچه اروميه نبوده اس��ت.اگر هم صورتجلسه را امضا
کرده باشد ربطي به ستاد احياي درياچه اروميه ندارد چون
ستاد هيچ وظيفهاي در مور تخصيص آب ندارد.
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اخبار
 320میلیارد تومان کاالی
احتکار شده کشف شد

رئی��س پلیس پایتخ��ت از کش��ف  ۹انبار
از کاالهای اساس��ی احتکار ش��ده ش��امل
الستیک ،برنج ،امدیاف ،چای و  ...در حاشیه
تهران خبر داد که کاالهای احتکار ش��ده در
آن ارزش��ی بالغ بر  ۳۲۰میلیارد تومان دارند.
به گزارش تسنیم ،سردار حسین رحیمی در
حاشیه بازدید از  9انبار کشف شده از کاالهای
اساسی احتکار شده در خصوص کشف این
انبارها که حاوی کاالهایی از جمله الستیک
خودرو ،برنج و اقالم غذایی در محدوده های
جاده ورامین ،کهریزک ،مه��دی آباد ،جاده
خاوران و جاده واوان بود ،اظهار داش��ت :به
دنبال عملیات هفته گذشته معاونت مبارزه با
قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی تهران  9انبار
نگهداری غیرقانونی انواع مواد غذایی از قبیل
برنج ،حبوبات ،نشاسته ،چای ،ادویه جات و
دهها هزار حلقه الس��تیک انواع خودروهای
صنعتی و سواری به همراه دهها هزار رینگ
خودرو وبیش از سه هزار پالت چوب ام دی
اف مجموع ًا ب��ه ارزش تقریبی  320میلیارد
تومان شناسایی و کشف شد.
تفاهمنامه همکاري ميان شهرداري
تهران و شرکت شهروند

مدي��ر عامل ش��رکت ش��هروند از امضاي
تفاهمنامه همکاري مش��ترک ميان سامانه
مديري��ت  HSEش��هرداري ته��ران و
شرکت ش��هروند خبر داد .به گزارش روابط
عموميشرکت شهروند ،مسعود سريع القلم
با اع�لام اين خبر گفت :اين تفاهم نامه روز
سه ش��نبه  23مرداد ماه در راستاي استقرار
اثر بخش س��امانه مديريت بهداشت ،ايمني
و محيط زيس��ت ( )HSE-MSدر شرکت
خدماتي کاالي ش��هروند ،ب��ا حضور حميد
چوبينه دبير ش��وراي عالي سامانه مديريت
 HSEش��هرداري تهران منعقد شد.مسعود
سريع القلم با اشاره به اهداف اين تفاهم نامه
تصريح کرد :ايجاد و توس��عه همکاريهاي
علميو عملي مي��ان طرفهاي تفاهم نامه،
اس��تقرار اثربخش سامانه مديريت بهداشت،
ايمن��ي و محيط زيس��ت ( )HSE-MSبا
استفاده از کليه منابع طرفهاي تفاهم نامه
اعم از منابع مالي ،انس��اني ،سازماني ،دانش
تخصصي ،فن��اوري و بانكهاي اطالعاتي از
جمله اهداف اين تفاهم نامه به شمار ميرود.
وزارت نفت براي مقابله با تحريمهاي
آمريکا برنامهاي ندارد

در حالي که با کاهش چشمگير خريد ميعانات
گازي ايران توس��ط کره جنوبي ،زنگ خطر
براي کش��ورمان به ص��دا درآمده ،همچنان
وزارت نف��ت راهکاري براي ب��ي اثر کردن
تحريمهاي آمريکا ارائه نداده و درباره فروش
نفت در بورس ،روزه س��کوت گرفته است.به
گزارش فارس ،مي��زان صادرات نفت خام و
ميعانات گازي کش��ورمان به کره جنوبي در
ماههاي اخير و همزم��ان با خروج آمريکا از
برجام کاهش چشمگيري يافته است و حتي
برخي منابع خبر از توقف کامل آن را ميدهند.
شرکتهاي کرهاي در حال کاهش چشمگير
خريد ميعانات گازي از ايران هستند.البته الزم
به ذکر اس��ت که بخشي از کاهش صادرات
ميعانات گازي ايران در ماههاي اخير ،به خاطر
راه اندازي پااليشگاه ستاره خليج فارس بوده
است.گفتني است علي رغم گذشت بيش از
سه ماه از امضاي فرمان خروج آمريکا از برجام
توسط رئيس جمهور اين کشور و باقي ماندن
کمتر از سه ماه تا اجرايي شدن تحريمهاي
فروش نفت همچنان برنامه وزارت نفت براي
بي اثر کردن اين تحريمها مشخص نيست.
همچنين اين وزارتخانه درباره فروش نفت در
بورس به عنوان راهکاري براي بي اثر کردن
تحريمهاي نفتي آمريکا ،کامال سکوت کرده
و اين امر هنوز اجرايي نشده است.

امر به داوری صادر شده است تا زوجین ظرف هفت روز پس از ابالغ نسبت به معرفی به داور خود اقدام نمایند با عنایت به
مجهول المکان بودن خوانده در دادخواست تقدیمی و تقاضای خواهان مراتب به خوانده مجهول المکان از طریق نشر آگهی در
یکی از روزنامه های کثیر االنتشار ابالغ می شود تا ظرف هفت روز پس از درج آگهی در روزنامه نسبت به معرفی داور خود
به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهبهان اقدام نماید در غیر این صورت پس از سپری شدن مهلت قانونی دادگاه راسا نسبت
به تعیین داور برای زوج مجهول المکان اقدام نماید.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بهبهان – سید مصیب شهابی
آگهی فقدان سند مالکیت آقای ابراهیم فوجی باارائه استشهادیه گواهی شده ادعا نموده که سند مالکیت ششدانگ عرصه واعیان
یک قطعه زمین به مساحت  172/60متر مربع دارای پالک شماره  313فرعی از  30اصلی بخش شش ثبت علی آباد کتول واقع
دراراضی علی آبادکتول که به نام ابراهیم فوجی فرزندمحمد صادر و تسلیم گردیده بود بعلت جابجایی مفقود گردیده و نامبرده
تقاضای صدورسند مالکیت المثنی رااز این اداره نموده است از این رو به استناد ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب
در یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ی دیگری انجام داده و یا مدعی سند مالکیت نزد خود
می باشد ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشارآگهی اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک و مستندات به این اداره تسلیم نمایند
در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نس��بت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد  .م .الف
 51817:تاریخ انتشار  :یکشنبه 1397/5/28
عیسی حسن قاسمی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی آباد کتول
آگهی فقدان سند مالکیت آقای ابراهیم فوجی باارائه استشهادیه گواهی شده ادعا نموده که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین
به مساحت  281/50متر مربع دارای پالک شماره  213فرعی از  30اصلی بخش شش ثبت علی آباد کتول واقع دراراضی علی
آباد کتول که که به نام ابراهیم فوجی فرزند محمد صادر و تسلیم گردیده و به موجب صورت مجلس تفکیکی شماره -2629
 1386/2/20به دو قطعه تفکیک گردیده بعلت جابجایی مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی رااز این اداره
نموده است از این رو به استناد ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس نسبت به
ملک مورد آگهی معامله ی دیگری انجام داده و یا مدعی سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشارآگهی
اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک و مستندات به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور
برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد  .م .الف  51816:تاریخ انتشار  :یکشنبه 1397/5/28
عیسی حسن قاسمی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی آباد کتول

