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عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس سياست گروگيري دارو به دليل بدهي بيمهها را مسئلهاي غيراخالقي عنوان کرد و گفت :جان بيماران هموفيلي به استفاده از يک يا دوقلم داروي حياتي وابسته
است.احمد حمزه درگفت وگو با خانه ملت ،درخصوص اظهارات مديرعامل کانون هموفيلي ايران مبني براينکه تامين داروهاي بيماران صعب العالج درمخاطره است ،گفت :اينکه شرکتهاي پخش به
هردليلي از ارسال سهميه دارويي بيماران هموفيلي ممانعت بعمل آورده و داروي حياتي اين بيماران را گروگان گرفته اند ،به هيچ عنوان سياست قابل قبولي نيست؛ زيرا جان بيماران دربرخي بيماريها وابسته
به يک يا دو قلم داروي خاص است.وي با تاکيد براينکه گرو گرفتن دارو به دليل بدهي حوزه سالمت به شرکتهاي دارويي مسئلهاي اخالقي نيست ،افزود :اين رويکرد مسئوالن شرکتهاي دارويي
پذيرفته نيست،البته مسئوالن وزارت بهداشت بايد تمام تالش خود را به کارگيرند؛ تا بدهيهاي مربوطه را با هدف حفظ جان مردم تامين کند ،زيرا شرکتهاي تامين کننده دارو منابع محدودي دارند.

شهروندان پايتخت قرباني تعلل در اجراي قانون نصب فيلتر دوده

اخبار

کاهش تعداد مصرفکنندگان
مواد مخدر

قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر
ميانگين نرخ شيوع اعتياد در ايران را کمتر
از  ۵.۳۹درصد اعالم کرد و از کاهش تعداد
مصــرف کنندگان مواد مخــدر خبر داد.به
گزارش ايسنا ،سردار علي مويدي قائممقام
دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر که شب
گذشــته مهمان گفتوگــوي ويژه خبري
شبکه دو ســيما بود از افزايش  ۲۳درصدي
مصرفکنندگان مــواد مخدر دنيا طي يک
دهه اخير خبر داد که به استناد وي ميانگين
نرخ شيوع اعتياد در ايران از  ۵.۳۹درصد کمتر
است.قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد
مخدر ضمن اشاره به اينکه در سال  ۲۰۰۶در
جهان  ۲۰۸ميليون مصرفکننده مواد مخدر
وجود داشــت که اين ميزان در پايان سال
 ۲۰۱۵به  ۲۵۵ميليون رسيده است تشريح
کرد :به عبارت ديگر در کمتر از  ۱۰ســال
بيش از  ۴۰ميليون نفر به مصرفکنندگان
اضافه شــده که اين امر نشان ميدهد روند
افزايشي اعتياد شــيب تندي داشته است.
برآورد نرخ شيوع در سال  ۲۰۰۶در حدود ۴.۹
درصد بوده که در سال  ۲۰۱۵به  ۵.۳۹درصد
در دنيا رسيده است.
سند ملي سالمندان کشور
تصويب شد

رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان کشور
از تصويب سند ملي سالمندان کشور خبر داد
و گفت :با توجه به اينکه تا  ۱۵سال آينده،
جمعيت سالمند کشور ۲برابر ميشود اجراي
سند ملي سالمندي در کشور بسيار ضروري
است.محسن ســلمان نژاد در گفتوگو با
فارس اظهار داشــت :سند ملي سالمندان
کشور توسط رئيس جمهور در جلسه شوراي
عالي سالمت به تصويب رسيد و دبيرخانه
شوراي ملي ســالمندان کشور موظف به
هماهنگيهــاي مرتبط با حســن اجراي
اهداف و سياســتهاي اين سند است.وي
افزود :بر اين اساس با نظارت و هماهنگي
دبيرخانه شوراي ملي سالمندان کشور پس از
مدتها تالش فراوان مديران ،سياستگزارن،
متخصصان و کارشناســان از بخشهاي
مختلف سند ملي ســالمندان کشور تهيه
گرديد.

عضو هيأت رئيسه کميسيون فرهنگي مجلس از موافقت کميسيون متبوعش با افزايش
وام ازدواج بــه ميزان  ۱۵ميليون تومــان خبر داد.فاطمه ذوالقدر در گفتوگو با خانه ملت
در تشريح نشست صبح دوشنبه  4ديماه کميسيون فرهنگي مجلس ،گفت :تبصرههاي
اجرايي در باليحه بودجه  97در مســائل فرهنگي و ورزشي بررسي شد و پيشنهادات در
رابطه با اين تبصرهها خوانده شد.نماينده مردم تهران ،ري ،شميرانات ،اسالمشهر و پرديس
در مجلس شوراي اسالميبيان کرد :تبصرههاي ارجاعي به کميسيون فرهنگي تبصره ،4
 18 ،11،16 ،6و  19بودند برخي از آنها راي آورد و به کميسيون تلفيق فرستاده شد.

عضو مجمع نمايندگان استان تهران از بي توجهي نسبت به اجراي قوانين کاهش آلودگي هوا
انتقاد و بر لزوم ورود دستگاه قضا به اين موضوع تاکيد کرد.عبدالرضاهاشم زايي در گفتوگو
با خانه ملت ،از بي توجهي نسبت به اجراي قانون الزاميشدن نصب فيلتر دوده روي وسايل
نقليه ديزلي انتقاد کرد و گفت :متاسفانه در تماميزمينهها نسبت به اجراي قوانين بي توجهي
ميشــود البته جنس قوانين محيط زيست با ديگر قوانين متفاوت است زيرا بي توجهي به
اجراي آنها سالمت شهروندان را تهديد ميکند.وي تصريح کرد :به طور حتم نصب فيلتر دوده
بر روي خودروهاي ديزلي ميتواند تاثير زيادي در بهبود هواي پايتخت داشته باشد.

خريد سربازي گران شد

نايبرئيسکميسيونبرنامهوبودجه،جزئيات
تغييراتقيمتيخريدسربازيراتشريحکرد.به
گزارش ايلنا،هادي قواميدرباره نشست امروز
کميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شوراي اســامي ،اظهار داشت :در نشست
صبح امــروز بخشهــاي درآمدي اليحه
بودجه سال  ۹۶تا تبصره  ۱۳بررسي شد.نايب
رئيس کميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس شوراي اسالميبا بيان اينکه در حال
حاضر مشــغول تبصرهاي درآمدي اليحه
بودجه هستيم و به تبصره  ۱۳آن رسيدهايم،
گفت :حکميکه در تبصره  ۶اليحه بودجه
در خصوص تمديــد قانون ماليات بر ارزش
افزوده وجود داشــت تا زمانيکه اصالحات
موجود در کميسيون به صحن علني مجلس
شوراي اسالميارائه شود حذف شد.نماينده
مردم اسفراين در مجلس شوراي اسالميبا
اشاره به اينکه در واگذاريها احکاميوجود
داشــت و چند مورد پيشــنهاد حذف ديگر
نيز در کميسيون تصويب شد ،ادامه داد :در
کميسيون مصوب شد تا قيمت خريد خدمت
سربازي براي افراد داراي مدارک تحصيلي
زير ديپلم ،ديپلم ،فوق ديپلم و ليسانس دو
برابر شــود و همچنين قيمت خريد خدمت
سربازي افراد داراي مدارک فوق ليسانس تا
دکتراي تخصصي رشتههاي علوم پزشکي و
باالتر سه برابر شود.

موافقت کميسيون فرهنگي مجلس با وام ازدواج ۱۵ميليون توماني

نماینده مردم شادگان:

آقایروحانی!تاخوزستانخاکستاننشدهکاریکنید
گروه اجتماعي :روز دوشــنبه پديده گرد
و غبار شــديد با منشا داخلي به  46برابر
حد مجاز رسيد و شهرستان اهواز را کامال
محو کرد و ديد افقي را به شدت کاهش
داد .بنابرايــن کليه مدارس شــهرهاي
اهواز ،کارون ،باوي ،حميديه ،رامشــير و
بندرماهشــهر نيز در نوبت ظهر تعطيل
شــد و ادارات نيز زودتر از روزهاي عادي
به كار خود پايان دادند  .اين در حالي بود
كه پروازها نيز لغو شد و يا با تاخير همراه
بود .
از حوالي ســاعت  ۱۲روز دوشنبه پديده
گرد و غبار بر اغلب شهرهاي خوزستان
ســايه افکند و مدارس و ادارات در برخي
شهرهاي اســتان را به تعطيلي کشاند.بر
اساس اعالم اداره کل حفاظت از محيط
زيست خوزســتان غلظت گرد و غبار در
شهر اهواز تا ساعت  ۱۳به  ۶هزار و ۹۱۵
ميکروگرم بر متر مکعب رسيد .اين ميزان
آمار نشــان ميدهد مردم اهواز در حال
تنفس هوايي به  ۴۶برابر حد مجازبودند
.در همين زمينه مديريت بحران استانداري
خوزستان ،فعاليت ادارات و دستگاههاي
اجرايي اهواز و  ۶شهرستان ديگر استان
به علت گرد و خاک تا ساعت  ۱۳اعالم
کرد .به علت آلودگي و گرد و غبار موجود
ادارت شهرستانهاي اهواز ،باوي ،حميديه،
کارون ،ماهشهر ،دشت آزادگان و رامشير
تا ساعت ۱۳دوشــنبه فعاليت ميكردند
.مرکز ملي پايش و هشــدار سريع گرد
و خاک هواشناســي خوزستان در همين
زمينه اعالم کرد که به علت وزش بادهاي

اخبار
هواکشهايي که در خط  ۷مترو نبود!

شرايط بحراني مدارس و ادارات را به تعطيليكشاند

نماينده شــادگان :دولت و مجلس
توجه ويژهاي به مساله ريزگردها داشته
باشند

قابل مالحظه تا نسبتا شديد ،شاهد فعاليت
کانونهاي داخلي گردوخاک ،کاهش ديد
افقي و افزايش غلظــت آالينده در اهواز
و حومه و نيــز مناطقي از جنوب و غرب
استان از اواسط دوشــنبه بوديم .در اين
راستا کليه مدارس شهرهاي اهواز ،کارون،
باوي ،حميديه ،رامشــير ،دشت آزادگان،
شادگان و بندرماهشهر نيز در نوبت ظهر
دوشنبه تعطيل شد.

تعليق  4پرواز فــرودگاه اهواز در پي
وقوع پديده گرد و خاک

در راســتاي اخبار اين حوزه  ،مديرکل

فرودگاههاي خوزستان گفت 4 :پرواز
فــرودگاه اهــواز به دليل شــرايط بد
جــوي و وقوع پديده گــرد و غبار در
اين شهرستان به حالت تعليق در آمد.
محمد رضا رضايي اظهار کرد :با توجه
به وقوع پديده ريزگردها در شهرستان
اهــواز ،در حال حاضر ديــد افقي در
فرودگاه اهــواز 200متر بود و  4پرواز
اين فرودگاه بــه حالت تعليق در آمد.
وي افزود:همچنين روز گذشــته پرواز
شمارههاي  2612و  2613هواپيمايي
نفت در مسير تهران – اهواز -تهران

چرايي اخراج استاد دانشگاه علم و صنعت در کميسيون آموزش بررسي ميشود

استاديار اخراجي مقابل وزارت علوم تحصن کرد

يکي از اســتادياران اخراجشده
دانشــگاه علم و صنعت از صبح
دوشــنبه با خانواده مقابل وزارت
علــوم تحصن کرد.بــه گزارش
تسنيم ،يکي از استادياران دانشگاه
علم و صنعت در اعتراض به اقدام
رئيس اين دانشگاه مقابل وزارت
علــوم تحصن کرد.ســعيدرضا
مساح استاديار دانشکده مهندسي
عمران دانشــگاه علم و صنعت کــه از صبح با
خانوادهاش مقابل اين وزارتخانه تحصن کرده
اســت در اين زمينه اظهار داشت :دو سال قبل
بهداليل نامشخصي از دانشگاه اخراج شدم اين
در شرايطي اســت که دانشگاه هنوز به بررسي
امتياز بنده تمکين نکرده اســت.وي با اشاره به
روند طيشده از سوي وي تا امروز گفت :تخلف
بزرگ دانشگاه اين است که پرونده بنده بهجاي
بررســي در شوراي اجرايي جذب اعضاي هيئت
علميدر هيئت رئيسه دانشگاه بررسي شد.مساح
با بيان اينکه در زمان وزارت آقاي فرهادي سه
بازرس ويژه با حضور در دانشــگاه صحت اسناد
بنده را تأييد کردند ،افزود :دانشگاه علم و صنعت
در اين شرايط پرونده بنده را بايگاني کرد .هيئت
ش عالي نيز
عالي جذب دانشگاهها و مراکز آموز 
بعد از بررســي پرونده سه بار به دانشگاه درباره
صحت موضوع نامــه داد اما رئيس دانشــگاه

شــماره  13/162م الــف آگهی موضوع مــاده 3قانون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین
تکلیــف وضعیــت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رأی شــماره
 139660317002001568هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شادگان تصرفات
مالکانه بال معارض متقاضی آقای فاضل خنفری فرزند خدیر بشــماره شناســنامه 5869
صادره از شادگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  400/49مترمربع قسمتی از
پالک -946اصلی بخش پنج خرمشــهر موسوم به ناصری شادگان آدرس محل وقوع ملک
 :شــادگان – روستای ناصری خریداری از مالک رســمی آقای عبدالعلی مطرودی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول 1396/09/20 :تاریخ
1396/10/05
انتشار نوبت دوم:
آل خمیس رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شادگان
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی
شهرستان فومن برابر رای شماره  96/8 /24-13966031800300734هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرســمی مستقر در واحد ثبتی
فومــن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محســن افتخــاری کیابانی فرزند ناز
بشماره شناسنامه  4صادره از فومن به شماره ملی  2669484840ششدانگ یک قطعه زمین

تمکيــن نکرد .معــاون حقوقي
وزارت علــوم هم موضــوع را
بررسي کرد و به رئيس دانشگاه
درباره اشــتغال به کار بنده تذکر
داد امــا رئيــس دانشــگاه اين
موضوع را قبول نکرد.وي درباره
بررســي پرونــدهاش در ديوان
عدالــت اداري نيــز اضافه کرد:
مردادماه سال گذشته پرونده بنده
در ديوان بررسي شــد و چون مدارک کافي در
اختيار نداشتم رأي بهنفع دانشگاه صادر شد .پس
از اعتراض بنده و مدارک جديد پرونده به دادگاه
بدوي ســپرده شــد لذا موضوع هنوز در ديوان
عدالت اداري در حال بررسي است .همچنین در
راستای اخبار این حوزه ،حجت االسالم عليرضا
سليمينماينده مردم دليجان و عضو کميسيون
آموزش و تحقيقات مجلس شــوراي اسالميدر
گفتوگو با تسنيم از بررسي اخراج استاد دانشگاه
علم و صنعت در کميسيون متبوعش خبر داد.وي
با بيان اينکه «وزارت علوم و مسئوالن دانشگاه
بايد درباره اخراج اســتاد دانشگاه علم صنعت به
مجلس پاســخگو باشند» ،گفت :دکتر مساح به
دليــل فعاليتهاي انقالبي از دانشــگاه آمريکا
اخراج شــده بود و اکنون دانشــجويان دانشگاه
علم و صنعت از نظرات علميايشــان اســتفاده
ميکنند.

تا اطــاع ثانوي بــا تاخيرهمراه بود.
همچنين پرواز شماره  410هواپيمايي
ايران اير در مســير رشت – اهواز –
تهــران نيز تــا اطالع ثانــوي تاخير
داشــت.مديرکل فرودگاههاي استان
خوزســتان تصريح کرد :روز دوشنبه
پرواز شــماره  3386هواپيمايي ايران
اير در مســير يزد -اهواز  -شــيراز و
پرواز شماره  6971هواپيمايي کاسپين
نيز در مســير تهران – اهواز – تهران
تــا اطــاع ثانــوي انجــام نخواهد
شد.

در ايــن راســتا نماينده مردم شــادگان
در مجلس شــوراي اســامياز دولت و
نمايندگان مجلس درخواست کرد تا توجه
ويژهاي به مســاله ريزگردها شود.حجت
االسالم و المسلمين مجيد ناصري نژاد در
تذکر شفاهي روز دوشنبه اظهار کرد :آقاي
رئيس جمهور در مدت مسئوليت خود بارها
و بارها قول دادند و مصوباتي در مورد حل
مشکل ريز گردها به تصويب رسيد حتي
در سال  ۹۳که ريزگردها مشکالت جدي
را ايجاد کرد ،دولت تشــکيل جلسه داده
و بعد از آن نيز در  ۱۵فروردين ماه ســال
جاري مصوبات ديگري در مورد ريز گردها
تصويب شد اما هنوز اجرايي نشده است.
به گزارش ايســنا ،نماينده مردم شادگان
در مجلس خاطرنشــان کــرد :از رئيس
جمهور و دولــت و همچنين نمايندگان
مجلس درخواســت ميکنــم که توجه
ويژهاي به مســاله ريزگردها شود ،در اين
روزها وضعيت گرد و غبار به حدي رسيده
که قابل تحمل نيســت و در روز يكشنبه
 ۲۶برابر حد مجاز بوده اســت که  ۵۰نفر
روانه بيمارستان شدند ،ضروري است که
اقدام جدي و موثري به عمل آيد.ناصري
نژاد بيان کرد :اگر به داد خوزستان نرسيد
تبديل به خاکستان ميشود ،خير و برکت
از خوزستان است اما نفس مردم در سينهها
حبس شده است و در وضعيت بسيار بدي
به سر ميبرند.

نمايندگان ملت خواستار اشد برخورد با خاطيان هستند

توجيه حذف نام امام علي (ع) از جزوه آموزشي پذيرفتني نيست

نماينده مردم بروجرد و اشترينان
در مجلــس گفــت :توجيهات
مطرح شــده در مورد حذف نام
امام علــي (ع) از اذان در جزوه
آموزشــي پذيرفتني نبــوده و
مطرح کردن سهوي بودن اين
امر توجيه مناسبي نيست.عباس
گودرزي امــروز در گفتوگو با
فارس در خرمآبــاد اظهار کرد:
با توجه به مســئله به وجود آمده در آموزش و
پرورش لرستان و حذف نام مبارک حضرت علي
(ع) در اقامه و اذان جزوه درســي ،روز يكشنبه
در مجلس ابتدا ســعي داشتيم از سوي مجمع
نمايندگان استان نسبت به اين موضوع اعتراض
کرده و خواستار رسيدگي شويم که پس از طرح
موضوع متوجه شــديم بســياري از نمايندگان
ديگر نيز نســبت به اين موضوع حساس بوده
و خواستار رسيدگي هســتند.وي افزود :بر اين
اســاس  150نماينده مجلس با امضاي نامهاي
خواستار رسيدگي به اين موضوع شدند.نماينده
مردم بروجرد و اشــترينان در مجلس گفت :هر
کسي هر فعلي را مرتکب ميشود بايد هزينه آن
را نيز پرداخت کند ،حال چه سهوي باشد و چه
عمدي ،منتها اشتباه سهوي يک هزينه دارد و
اشتباه عمدي نيز هزينه خاص خود را دارد.وي
خاطرنشان کرد :کساني که ميخواهند با سهوي

مشــتمل بر خانه و اعیانات احداثی به مســاحت  4126/72مترمربع پالک  146فرعی از 31
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی از  31اصلی واقع در پیشده بخش  24گیالن
خریداری از مالک رســمی آقای ناز افتخاری 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 96/9/21 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/10/5 :
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اداره کل ثبــت اســناد و امالک گیالن آگهی موضــوع ماده  3قانون و مــاده  13آئین نامه
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای
شــماره  96/5/14 -139660318012001278هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در این واحد ثبتی تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی اقای ابوالفضل نوروزی فرزند غیبعلی بشماره شناسنامه  450صادره
از زنجان در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه و محوطه با کاربری مسکونی
به مساحت  305/08مترمربع بشماره پالک فرعی  638از  24اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  85فرعی واقع در احمد سرگوراب شفت خ فردوسی بخش  21گیالن از مالکیت رسمی
اقای رجبعلی حسین نیای احمد سرائی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در اجرای ماده فوق در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود 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

خواندن اين اشتباه ،آن را توجيه
کنند بايد بدانند که مردم ايران
اسالمينســبت به ارزشها با
کسي مماشات نداشته و برخورد
جــدي خواهند داشــت و اين
دليل نميشود عدهاي هر فعلي
ميخواهند مرتکب شوند و هر
طور کــه ميخواهند اقدام کنند
و بعد بگويند سهوي بوده است
و موضوع تمام شود.گودرزي گفت :بيشک اگر
اين موضوع عمدي بود که بايد با اشد مجازات
با عامالن آن برخورد ميشد و قطع ًا اگر اعالم
سهوي نميکردند مجازات سختتري براي آنها
تعيين ميشــد.وي ادامه داد :بنابراين اگر کسي
سهواً نيز فعلي را مرتکب شود بايد هزينههاي آن
را پرداخت کند ،همانطور که وقتي کسي سهواً
به کسي آسيب وارد ميکند بر اساس قانون بايد
ديه و خسارت بدهد ،بنابراين در اعمال اجتماعي
نيز اگر کسي فعلي را مرتکب شد بايد هزينه آن
را پرداخت کند..نماينده مردم بروجرد و اشترينان
در مجلس در پايان خاطرنشــان کرد :عالوه بر
نمايندگان اســتان که اعتراض خود را به شدت
با اين کوتاهي و اشــتباه صورت گرفته اعالم
کردند ،قاطبه نمايندگان مجلس نيز خواســتار
برخورد جدي با مســؤوالن اين حرکت به دور
از اعتقادات ملت ايران شدند.

خط  ۷مترو همچنان براي بهره برداري
نواقص زيــادي دارد از هواکشهايي که
تنها يک اتاقک خالي است و پستهاي
برق يکسو که هنوز تکميل نشده است.
در بازديد صبحگاهي خبرنگاران به همراه
علي امام و مجري خط  ۷که به تازگي اين
مسئوليت را پذيرفته است جزييات نواقص
اين خط مشخص شد.
به گزارش مهر  ،مزيناني مجري خط  ۷با
بيان اينکه خط  ۷مترو به طول  ۲۷کيلومتر
از جنوب شرقي تهران آغاز و و به شمال
غربي تهران منتهي ميشود ،گفت :خط ۷
مترو عميقترين خط است که عمق برخي
از ايستگاهها حتي تا  ۵۶متر نيز ميرسد.
وي ادامه داد :متاسفانه ايستگاههاي مورد
بهرهبرداري هواکش و هواساز آنها تکميل
نشده بود ،بااين حال مديريت قبلي به اين
نتيجه رســيده بود که اين خط مترو با ۸
ايســتگاه را بدون تکميل هواکش ميان
تونلي افتتــاح کند.مجري خط  ۷مترو با
بيان اينکه  ۷هواکش ميان تونلي ۴ ،پست
تبديل کننده برق ۱۱ ،پســت روشنايي و
ايجاد پله اضطراري براي ايســتگاههاي
افتتاح شــده در برنامه کاري قرار گرفت،
گفــت :با تکميل اين موارد اعالم شــده
شرايط ايمني براي بهرهبرداري مطمئن
از ايستگاههايي که قبال افتتاح شده است،
مهيا شده است.
پرداخت ۳ماه حقوق به مديراني که
از شهرداري تهران رفتهاند

معاونتوسعهمنابعانسانيشهرداريتهران
گفت :براســاس برنامهريزي انجام شده
شهرداري تهران به شــهرداران ،مديران
و روساي سابقي که در شهرداري تهران
مشغول به کار بودهاند و از اين مجموعه
جدا شــدهاند به مدت  ۳ماه حقوق و مزايا
پرداخت ميکند .به تسنيم ،ابراهيم شيخ
با اشــاره به جدا شدن تعدادي از معاونان،
شــهرداران مناطق ،مديران و روســاي
ســازمانها در دوره گذشــته از مجموعه
شهرداري بيان کرد :در همين راستا طرحي
را در نظر داريــم که اين افراد به مدت 3
ماه از زماني که از پســت خود جدا شدند
حقوق و مزاياي قبلي خود را دريافت کنند
که در حال حاضر اين کار در دســتور کار
قرار گرفته است ضمن اينکه پستهايي از
جمله پست مشاوره و کارشناسي براي اين
کار پيشبيني شده است که برخي از اين
افراد به عنوان مشاور شهردار و يا مشاورين
شرکتها و سازمانها مشغول به کار خواهند
شــد.وي با تاکيد بر اين جمله که انسانها
دستمال نيســتند که دور انداخته شوند و
تاريخ مصرف ندارند گفت :بايد قدر انسانها
را بدانيم و آنهــا را تکريم کنيم و اين در
حالي است که از فشارهايي که بنده وارد
ميشود از همين زاويه است اما بنده تالش
خود را خواهم کرد تا حتيالمقدور به اين
افراد احترام و از توانايي آنها استفاده کنم.

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 دادخواســت وفق مقررات نسبت
به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول 96/9/21
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/10/5
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت -حسن عباس زاده
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اداره کل ثبت اســناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی
شهرســتان فومن برابر رای شــماره  96/8 /15-139660318003007654هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد
ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای حسن طاهرخانی فرزند شعبانعلی
بشــماره شناســنامه  14551صادره از تاکستان به شــماره ملی  4360136631ششدانگ
یکبابخانه و محوطه و انباری و ســالن مرغداری بمســاحت  9582/80مترمربع پالک 2527
فرعی از  62اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  184فرعی از  62اصلی واقع در کالشــم
بخش  24گیالن خریداری از مالک رســمی اقای محمود داوودی امام محرز گردیده اســت.
لــذا به منظور اطــاع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که
اشــخاص 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 رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 96/9/21 :تاریخ انتشار
نوبت دوم96/10/5 :
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