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خبر ويژه

رئيس انجمن نداي معلوالن ايران با اشاره به ممانعت از استخدام به دليل معلوليت گفت :معلوالن در رشتههاي فني در مرحله آزمون پذيرفته ميشوند ،اما در نهايت در بخش مصاحبه به راحتي رد ميشوند.محمود
کاري (رئيس انجمن نداي معلوالن ايران) در گفتوگو با ايلنا در رابطه با مشکل اشتغال و استخدام معلوالن بيان داشت :طبق قانون بايد سه درصد از استخدامها براي معلوالن در نظر گرفته شود ،اما وقتي بندهايي
را به آگهيها اضافه ميکنند ،بعدها براي معلوالن مشکل به وجود ميآورند ،به عنوان مثال در آزمون شرکت ميکنند ،اما در نهايت پذيرفته نميشوند.کاري تاکيد کرد :در سال  ۹۲قرار بود که  ۴۰هزار معلم استخدام
شوند و هزار و  ۲۰۰نفر نيز سهميه معلوالن بوده است .به بهانههاي مختلف افراد معلول را رد ميکردند و بر اثر تقاضاهاي بسياري که از طرف NGOها مطرح ميشد ،در نهايت  ۶۷۰معلول استخدام شدند که
اين يکي از اشکاالت در حوزه استخدام معلوالن است.او در ادامه گفت :متاسفانه وزارتخانهها مراعات سهميه استخدام معلوالن را نميکنند و اين به نيروي کار بالقوهاي که در کشور وجود دارد ،ضربه ميزند.
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ساخت ساختمان تمام شيشهاي اکيدا ممنوع است

اخبار

رئيس سابق شوراي شهر تهران گفت :ساخت نماي شيشهاي براي ساختمانهاي مسکوني تا 60
درصد شيشه مجاز است و براي ساختمانهاي غير مسکوني نماي صد درصد شيشهاي ممنوع است.
مهدي چمران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به مصوبه دوره پيشين شوراي شهر در
خصوص محدوديت ساخت نماي شيشهاي در ساختمانها اظهار کرد :ساخت نماي شيشهاي براي
ساختمانهاي مسکوني تا  60درصد شيشه مجاز است و براي ساختمانهاي غير مسکوني نماي
صد درصد شيشهاي ممنوع است.وي تصريح کرد :ساخت نماي شيشهاي در ساختمانهاي غير
مسکوني بين  60تا  100درصد منوط به مجوز کميته نما است.

افزايش  ۱۰تا  ۱۹درصدي
ک تهران
«شهريه» مهدهاي کود 

معاون امور اجتماعي بهزيستي استان تهران
از پيشنهاد افزايش  ۱۰تا  ۱۹درصدي شهريه
ک و مراکز ش��به خانواده در
مهدهاي کود 
س��ال  ۹۷خبر داد.احمد خاکي در گفتوگو
با ايس��نا ،درب��اره ميزان افزايش ش��هريه
ک و مراکز ش��به خانواده در
مهدهاي کود 
س��ال جديد گفت :براساس جلساتي که با
تعزيرات ،کانون مهده��ا ،وزارت صنعت و
معدن و  ...برگزار ش��ده اس��ت و بر اساس
نرخ تورم ،نرخ ش��هريه جديد را به سازمان
بهزيستي پيش��نهاد داديم و منتظر تاييد و
ابالغ آن از سوي سازمان بهزيستي هستيم.
وي با اش��اره به پيشنهاد افزايش  ۱۰تا ۱۹
درصدي ش��هريه مهدهاي کودک و مراکز
شبه خانواده در اس��تان تهران ،اظهار کرد:
پيشنهاد افزايش نرخ شهريه مهدکودکها
و مراکز ش��به خان��واده بر اس��اس منطقه
جغرافيايي آنها مطرح شده است و براساس
مناطق مختلف در استان تهران ۱۵ ، ۱۹ ،و
 ۱۰درصد خواهد بود.
اعالم آمادگي  500نفر براي
اهداي جسدشان پس از مرگ

رئيس س��ازمان پزش��کي قانوني کشور از
آمادگ��ي قريب به  500نفر ب��راي اهداي
جسدش��ان پس از م��رگ خب��ر داد.دکتر
احمد شجاعي در گفتوگو با ايسنا ،درباره
فراخوان اعالم ش��ده براي اهداي جسد به
دانش��گاههاي علوم پزشکي پس از مرگ
اع�لام ک��رد :خوش��بختانه ط��ي کمتر از
يکس��ال گذش��ته و در عرض حدود هفت
ماه اس��تقبال خوبي از اين طرح شد و اين
روند همچن��ان ادامه دارد.وي درباره اينکه
تاکنون چه تعداد براي اهداي جسدشان به
دانشگاههاي علوم پزشکي اعالم آمادگي
کردن��د گف��ت :قريب ب��ه  500نفر چنين
تصميم��يرا گرفتند و اي��ن روند همچنان
ادامه داش��ته و متقاضيان ميتوانند پس از
پر کردن فرمها و طي کردن مراحل الزم،
نسبت به اهداي جسدش��ان پس از مرگ
اعالم آمادگي کنند.
بازنگري خطوط تاکسيها
در پايتخت کليد خورد

مديرعامل س��ازمان تاکس��يراني از انجام
بررس��يهاي نهايي درخص��وص بازنگري
خطوط تاکس��ي خبر داد.عليرضا قنادان در
گفتوگو با ايس��نا ،با اش��اره به در دس��تور
کار قرار گرفتن بازنگري خطوط تاکسيها
گفت :در راستاي تصميمگيري درخصوص
بازنگري خطوط تاکسي درصدد آن هستيم
که اختيار خطوط تاکسي که مبداء و مقصد
آن در يک منطقه است را به شهرداريهاي
مناطق تفويض کنيم که آنها براساس شرايط
محلي و منطقهاي خود برنامهريزيهايي را
انجام دهند.وي با بيان اينکه برخي از خطوط
تاکس��ي «فرامنطقهاي» است که در حال
بازنگري آنها هس��تيم ،گفت :در هفتههاي
گذشته بررس��يهاي مختلفي در خصوص
نحوه بازنگري در خطوط فرامنطقهاي شده
است که يکي از اين تصميمات اين بود که
تاکسيهاي خطي موظف هستند در ساعت
پيک صبح و عصر که خطوط فعاليتشان
ش��لوغ اس��ت در خط فعاليت کنند؛ اما در
ساعات ديگر ميتوانند در قالب تاکسيهاي
اينترنتي مجوز دار فعاليت کنند.

درمان دانش آموزان شين آبادي متوقف نشده است

مشاور اجرايي معاون درمان وزارت بهداشت تاکيد کرد که توقف و تاخيري در روند درمان
دانش آموزان شين آبادي ايجاد نشده است و وزارت بهداشت هزينه درمان آنها را از منابع
داخلي خود پرداخت ميکند.طيب قديميدر گفتوگو با ايس��نا اظهار داش��ت :طبق آخرين
تصميميکه درباره روند درمان اين دانش آموزان گرفته شد ،قرار است تيمياز متخصصان
باتجربه ،نيازهاي درماني هرکدام از اين دانش آموزان را مش��خص و براي آن برنامهريزي
کنند .وزارت بهداش��ت در عين حال آمادگي دارد پشتيباني و حمايتهاي مالي براي انجام
عملهاي جراحي اين دانش آموزان را انجام دهد.

نيممتر آب هم در بخشهاي عميق وجود ندارد

گ�روه اجتماعي :انزلي يک��ي از تاالبهاي
استراتژيک اس��ت و در صورتي که خشک
شود پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي بسيار
زيادي هم براي مردم خواهد داشت .به گفته
نائب دبير شبکه س��منهاي محيطزيست
اس��تان گي�لان ،سالهاس��ت ک��ه عمق
بسياري از بخشهاي عميق انزلي به يک
متر رسيده ،اين درحالي است که امسال در
همين بخشها نيممتر آب هم وجود ندارد.
زهرا جنس��ي (عضو جمعيت زنان و جوانان
مبارزه با آلودگي محيط زيس��ت گيالن) با
بيان اينکه تمام تاالبها در اس��تان گيالن
در معرض تهديد هس��تند ،گفت :متاسفانه
تاالبهاي ب��ا ارزش ما در حال از دس��ت
رفتن هس��تند و اقدام عاجل و اثرگذاري در
اين خصوص نميش��ود ،البته اين به معني
اين نيس��ت که تاکن��ون اقداماتي صورت
نگرفته ،اما آنطور که بايد اثرگذار نبودهاست.
وي با اشاره به تاالب بينالمللي اميرکاليه
خاطرنشان کرد :متاسفانه اين روزها از دور
و نزديک ميش��نويم که مسئوالن در حال
برنامهريزي براي تاالبهايي هس��تند که
اهميت زي��ادي دارند مانند اميرکاليه البته
اين موضوع فقط در حد شنيده است و هنوز
اقدامات��ي صورت نگرفته اس��ت.اين فعال
محيطزيست با بيان اينکه تاالب اميرکاليه
عضو کنوانس��يون رامس��ر و ج��زو مناطق
چهارگان��ه و پناهگاه حياتوحش اس��ت،
تصريح کرد :اين تاالبها ذخيره زيستگاهي
است و بايد آن را حفظ کنيم ،اما اين روزها
در جرياني افتاديم که به سمت گردشگري
ميرود که ممکن اس��ت؛ مقداري افس��ار
گسيخته شود و اين حالت نبايد اتفاق بيفتد.
جنسي با بيان اينکه اگر قرار است؛ طرحي
اجرايي ش��ود ،بايد مورد ارزيابي قرار بگيرد،
يادآور شد :با ارزيابي مشخص ميشود که
آيا توان منطقه اجازه اجراي طرح توسعهاي
در آنجا را ميدهد يا خير؟ طرحهاي اجرايي
بايد پيوست زيس��تمحيطي معتبر داشته
باشند.
وي ادامه داد :اگر قرار است توسعهاي صورت
بگيرد بايد تعريف مشخصي از توسعه داشته
باشيم تا امنيت زيستمندان در منطقه به خطر

اخبار

حال ناخوش «تاالب انزلی»

نيفتد و آب تاالب از دست نرود ،ضمن اينکه
بهرهمندي اقتصادي و اجتماعي نيز از منطقه
صورت بگيرد .تمام فعاالن محيطزيس��تي
تقاضا دارند از جرياناتي که در منطقه اتفاق
ميافت��د ،مطلع ب��وده و در آن ايفاي نقش
داشته باشند و به لحاظ کارشناسي از آنها هم
نظرخواهي شود.عضو جمعيت زنان و جوانان
مب��ارزه با آلودگي محيط زيس��ت گيالن با
بيان اينکه فعاالن محيطزيست نميخواهند
محدودههاي زيس��تي خالي از مردم باشد،
گفت :م��ا موافق گردش��گري ضابطهمند
هستيم ،اما اين ضابطه بايد مشخص شود.
اگرچه بسياري از طرحهاي عمراني پيوست
زيستمحيطي دارند ،اما متاسفانه در عمل
به خيلي از بندهاي اين پيوستهاي زيست
محيطي عمل نميشود.
فعاالن محيطزيس�ت ب�ا دخل و تصرف
مخالفهستند

جنسي ادامه داد :اگر فعاالن محيطزيست با
دخل و تصرف مخالف هستند به اين دليل
است که تجربههاي گذشته به ما نشان داده،
پيوستهاي زيست محيطي به درستي اجرا
نميش��ود و چون اين نگراني وج��ود دارد
فعاالن محيطزيس��ت ميگوين��د اصال در

مديرعامل ش��رکت س��اماندهي صنايع و مش��اغل
ش��هر تهران با تاکيد بر اينکه در قراردادهاي جديد با
کيوسکداران نس��بت به ممنوعيت فروش دخانيات
و س��اير اقالم به جز مطبوعات به آنها اطالع رساني
ميشود افزود :هرگونه تخلف عالوه بر جريمه ميتواند
به جمع آوري کيوسک نيز منتهي شود .فرهاد افشار در
گفتوگو با ايسنا در تشريح آخرين عملکرد شهرداري
تهران در موضوع ساماندهي کيوسکهاي مطبوعاتي،
گفت :متولي خاص کيوسکهاي مطبوعاتي در سطح
شهر تهران شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر
اس��ت و آنچه که در برخي ش��هرداريهاي مناطق با
عنوان ساماندهي کيوس��کهاي مطبوعاتي در حال
انجام است بيش��تر در حوزه رنگ آميزي کيوسکها
خواهد بود چرا که موضوع تغيير فيزيکي کيوسکها
هزينه بر خواهد بود و ش��کل فيزيک��ي آنها قبال در
مجموعه کالن شهرداري تهران تصميم گيري شده
لذا اين س��اماندهي شکلي اس��ت و نه محتوايي .وي
افزود :فروش دخانيات و مواد غذايي در کيوسکهاي

مشخصات محکوم له /محکوم لهم نام  :هوشنگ نام خانوادگی  :سارونی نام پدر  :ابراهیم
نشانی  :استان کرمانشاه-شهرستان کرمانشاه -شهر کرمانشاه کیهانشهر میدان دوم کوچه
 18فرعی  4کوچه دیبا مش��خصات محکوم علیه /محکوم علیهم ن��ام  :اکبر نام خانوادگی :
دارابی نام پدر  :اله حسین نشانی -2--:اله حسین دارابی نام پدر  -:نشانی  - :محکوم به :
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و دادنامه شماره 9609978604100193
مورخ  1396/12/05ش��ورای حل اختالف ش��عبه  41که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه
عمومی حقوقی کرمانشاه قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه محکوم است به  :پرداخت
مبلغ  120/000/000ریال بابت اصل خواس��ته (بابت یک فقره س��فته به ش��ماره 511585
(س��ری ژ ) 1/بانضمام مبلغ  3/180/000ریال هزینه دادرسی و همچنین مبلغ  45/000ریال
هزینه تمبر اجرائی ونیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  1396/10/12لغایت
اجرای کامل حکم براس��اس شاخص اعالمی بانک مرکزی که در اجرای احکام محاسبه می
گردد و هزینه نشر اگهی در روزنامه به مبلغ  600/000ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه
قانونی در حق محکوم له (خواهان )و نیز مبلغ  6/000/000ریال بابت نیم عش��ر دولتی در
حق صندوق دولت می باش��د  .محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه  – 1 :ظرف
ده روز مف��اد ان��را بموقع اجرا گذارد (.ماده  34قانون اج��رای احکام مدنی -2ترتیبی برای
پرداخت محکوم به بدهد  -3مالی معرفی کند که اجرا حکم اس��تیفاء محکوم به از ان میسر
باش��د و چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز صورت کلیه
اموال خود را ش��امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی
یا خارجی دارد به همراه مش��خصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که او به هر نحو
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه
دادخواس��ت اعس��ار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می
ش��ود (مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی -4 )1394خودداری محکوم علیه از

اين مناطق وارد نشويد ،در حالي که اکثريت
فعاالن محيط زيس��ت نيز دوست دارند که
توس��عه اتفاق بيفتد ،اما اين اطمينان خاطر
را ندارن��د که اين توس��عه همگام با محيط
باش��د.وي همچنين با اشاره به برداشت آب
ي که
از اميرکاليه گفت :عالوه بر خشکسال 
کش��ور درگير آن است .ما در مناطق تاالبي
با مش��کالتي از جمله مصرف بيش از حد
آب براي کشاورزي روبرو هستيم و با توجه
به اينکه بس��ياري از آب تاالبها ،ش��يرين
هستند از آنها برداشت آب براي کشاورزي
به ش��دت صورت ميگيرد.نائب دبير شبکه
سمنهاي استان گيالن خاطرنشان کرد :در
تاالب اميرکاليه نيز پمپهايي در کنار اين
تاالب زده ش��ده و در سختترين روزهايي
که تاالب در س��ال دارد ،برداشت آب براي
کشاورزي نيز با تمام قوا انجام ميشود.
گردشگري ضابطهمند در مناطقي مانند
تاالب اميرکاليه ايجاد شود

وي ادام��ه داد :اميدواريم که گردش��گري
ضابطهمند در مناطقي مانند تاالب اميرکاليه
ايجاد ش��ود ،اما انتظار داريم نگراني فعاالن
محيطزيس��ت ه��م درک ش��ود چراکه در
طرحهاي گذشته مش��اهده شده است که

طرحهاي توسعهاي در حوزه محيطزيست
مش��مول ضابطهمندي نش��دهاند .بنابراين
فع��االن محيطزيس��ت حق دارن��د نگران
اين منطقه باش��ند.اين فعال محيطزيست
همچنين با اش��اره به وضيعت بس��يار حاد
ت��االب انزلي خاطرنش��ان کرد :متاس��فانه
سالهاست که عمق بسياري از بخشهاي
عميق انزلي به يک متر رسيده ،اين درحالي
است که امسال در همين بخشها نيممتر
آب هم وجود ندارد.وي ادامه داد :انزلي يکي
از تاالبهاي استراتژيک است و بغير از اينکه
يک تاالب بينالمللي است ،در صورتي که
خشک شود پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي
بس��يار زيادي هم براي مردم خواهد داشت
يعني اگر نخواهيم از دريچه محيطزيس��ت
به آن توجه کنيم درصورتي که تاالب انزلي
خشک شود ،با مش��کالت عديدهاي روبرو
خواهيم ش��د و همين اتف��اق براي خيلي از
تاالبها با وس��عت کم يا زياد در حال وقوع
است.
ت�االب انزلي به ش�دت درگي�ر آلودگي
است

عضو جمعيت زنان و جوانان مبارزه با آلودگي
محيط زيست گيالن با بيان اينکه تاالب

مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران هشدار داد

کيوسکهای مطبوعاتي  متخلف ،جمعآوری میشوند

سطح شهر تهران معضلي است که متاسفانه به مرور
زمان و به واسطه کسب درآمد بيشتر و يا زياده خواهي
برخي از کيوس��ک داران ايجاد ش��ده اس��ت و امروز
متاسفانه در اين فضاها اقالم بسياري به جز مطبوعات
در حال عرضه است بر همين اساس به صورت متمرکز
از منطقه يک براي انعقاد قرارداد جديد کيوسک داران
تالش خواهيم کرد با همراهي کيوسک داران فلسفه
اصلي اين کيوسکها يعني عرضه مطبوعات به طور
کامل رعايت ش��ود.وي تاکيد کرد :قطعا افرادي که از
اي��ن حدود خارج و تخلف کنند و عالوه بر نش��ريات
اقالم ديگري را عرضه کنند براي آنها جرائم سنگيني
لحاظ خواهد ش��د و نهايتا اگر تمکين نداش��ته باشند
مجب��ور به جم��ع آوري کيوس��ک خواهيم ش��د لذا
اميدواريم در آينده نه چندان دور شاهد اين باشيم که
کيوسکهاي سطح شهر به وظيفه اصلي خود يعني

عرضه مطبوعات کشور بپردازند.افشار با اشاره بر لزوم
تعامل و همکاري ساير دستگاههاي ذيربط براي تحقق
اين مهم افزود :مهمترين دس��تگاهي که در مس��ير
ممنوعيت عرضه دخانيات در کيوس��کهاي س��طح
شهر ميتواند ش��هرداري تهران را همراهي کند قوه
قضاييه اس��ت .بر اساس گزارشي که سازمان بازرسي
قوه قضاييه در سال  1395ارائه کرده تکاليفي براي ما
مشخص کرده است در ارتباط با عرضه اقالميغير از
مطبوعات در کيوسکهاي سطح شهر که در صورت
همراهي قوه قضاييه اثربخشي که تاکنون نبوده است
ايجاد ميشود.مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و
مشاغل شهر تهران با اشاره به اتمام حجت با کيوسک
داران همزم��ان با انعقاد قرارداد جديد کيوس��کها از
منطقه يک تهران براي ممنوعيت عرضه دخانيات و
ساير اقالم به جز مطبوعات افزود :با دعوت از کيوسک

اع�لام کامل صورت اموال به منظور فرار از اج��رای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در
پی دارد (ماده  34قانون اجرای احکام مدنی وماده  20ق .م  .ا وماده  16قانون نحوه اجرای
محکومی��ت مالی  -5 )1394انتقال مال به دیگری به هر نح��و با انگیزه فرار از ادای دین به
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری درجه
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود (ماده  21قانون نحوه
اجرای محکومیت مالی  -6) 1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت س��ی روز ارائهشود
ازادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط
محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
دبیر شعبه 41حقوقی شورای حل اختالف ویژه زندان -شهرستان کرمانشاه میالد درکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
ناحیه یک هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می برابر رای شماره 139660316001007102
مورخ 1396/12/13هیات اول/دوم موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات
مالکانه بال معارض متقاضی س��کینه پرویزی زینالنی فرزند کرم بگ بشماره شناسنامه
 3صادره ازکرمانش��اه درششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت  93.35متر مربع در
قس��متی از پالک یک فرعی از  143اصلی مفروز و مجزی ش��ده واقع در رودکی -خ رازی
خریداری از مالک رسمی صید محمد محمدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به
صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است

انزلي به شدت درگير آلودگي است ،تاکيد
کرد :براي نجات انزل��ي بايد وروديهاي
انزلي را پاکس��ازي ک��رد ،زرجوب و گوهر
رود از جمله آلودهترين رودخانههايي است
که شايد در دنيا وجود دارد و ما در کنار اين
رودخانهه��اي آلوده زندگ��ي ميکنيم.وي
ادامه داد :متاس��فانه رودخانههاي زرجوب
و گوهر رود درگير فاضالبهاي ش��هري
و همچنين صنعتي هستند .منطقه سراوان
که سالهاس��ت به محل دپوي زباله تبديل
شده است .شيرابههاي زباله با با ر آلودگي
باال به اين رودخانهها وارد شده و در نهايت
وارد تاالب انزلي ميشوند.نائب دبير شبکه
س��منهاي اس��تان گيالن در گفتوگو با
ايلنا خاطرنشان کرد :عمده بار آلودگي که
انزلي تحمل ميکند به دليل سرريز اين دو
رودخانه و محل دفن زباله است که نيازمند
همت ملي اس��ت و با بودجههاي استاني
برطرف نميش��ود .متاس��فانه طرحهايي
انجام ميش��ود اما اين طرحها مشکالت
را حل نميکنند ،چراکه س��رعت تخريب
صدها برابر س��رعت بهبود است و نتيجه
مثبتي عليرغم تالشها ايجاد نميشود.
ت�االب نقش مهم�ی در اقتصاد منطقه
دارد

در اين راس��تا نماينده مردم صومعهسرا در
مجلس گفت :نفسهاي ت��االب انزلي به
شماره افتاده است.کاظم دلخوش با اشاره
ب��ه اينکه وضعيت ت��االب نقش مهميدر
اقتص��اد منطقه و س��اکنان اط��راف دارد،
اف��زود :ب��راي نجات تاالب ب��ه عزم ملي
نياز است.دلخوش خاطرنشان کرد :تاالب
انزلي و بخصوص حوزه استحفاظي آن در
شهرس��تان صومعه س��را حال روز خوشي
ندارند و نفسهايش به شماره افتاده است.
وي س��رمايهگذاري بخش خصوصي را در
حوزه تاالب بس��يار موثر دانس��ت و ادامه
داد :ورود بخشه��اي خصوص��ي در دو
عرصه گردش��گري و احياء ت��االب بايد با
برنامه ريزيهاي درس��ت انجام گيرد و در
اين راستا مجلس هم حمايتهاي الزم را
خواهد داشت.

داران براي انعقاد قرارداد جديد اعالم کرديم که اگر از
ممنوعيت عرضه محصوالتي به جز مطبوعات در اين
فضا تمکين نکنند جريم��ه و در نهايت با جمع آوري
کيوسک مواجه خواهند شد.وي درخصوص ساماندهي
بصري اين کيوسکها نيز گفت :مديريت المانهاي
شهري بس��ته به زمان در سطح شهر متفاوت است،
امروز با وجود گوشيهاي هوشمند و قابليت بارگذاري
اخبار در فضاي اينترنت و س��طح گسترده دسترسي
شهروندان به اين نرم افزارها خبرخوان همگي باعث
ش��ده اهميت کيوسکها مانند س��ابق نباشد .براين
اس��اس براي شکل فيزيکي اين کيوسکها در آينده
مسير پژوهش را دنبال خواهيم کرد که بهترين کار را
بتوانيم انجام دهيم و معضالت اين پديده در ش��هر را
حل کنيم و مزاحمتهاي ترافيکي در شهر را به حداقل
برسانيم .اميدواريم ظرف دو ماه آينده با رسيدن به جمع
بندي فراخواني بدهيم و يک جايگزين براي اين فضاها
بدست آوريم و در درازمدت نيز جايگزين مناسبي که
مشکلي براي شهروندان ايجاد نکند فراهم کنيم.

الگوي مصرف دخانيات
در کشور تغيير کرده است

معاون درمان ،پيشگيري و کنترل دخانيات
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي اظهار
داشت :در دهه اخير مصرف قليان در بين
بانوان و جوان��ان و نوجوانان افزايش پيدا
کرده است.به گزارش ايس��نا ،دکتر زهرا
حس��اميدر يک برنامه راديويي با اش��اره
ب��ه اينکه در حال حاض��ر الگوي مصرف
دخانيات تغيي��ر پيدا کرده اس��ت ،اظهار
داش��ت :در دهه اخير مص��رف قليان در
کشور افزايش پيدا کرده است ،در حالي که
ش��يوع دخانيات در بين بانوان و جوانان و
نوجوانان کشور نيز گسترش يافته است.
وي اضاف��ه کرد :در ح��ال حاضر جامعه
هدف دخانيات در کشور دستخوش تغيير
شده است ،به طوري که متاسفانه امروزه
برخي از خانوادهها به همراه فرزندان خود
نسبت به مصرف قليان اقدام ميکنند.
بازگير :اجازه ندهيم
درياچه چيتگر آلوده شود

رئيس اداره محيط زيس��ت استان تهران
گف��ت :با اجراي برنام��ه مديريت محيط
زيس��تي نبايد اجازه داد درياچه چيتگر پير
و آلوده شود.به گزارش مهر ،محمد حسين
بازگير درباره احداث مجموعههاي آبي در
سطح شهر تهران و نقش درياچه چيتگر
گفت :وجود مجموعههاي آبي در مبلمان
ش��هري باعث ايجاد شغل ،ارائه خدمات،
توسعه منطقه گردشگري ،کاهش آلودگي،
تعديل دما و ايجاد زيستگاه براي پرندگان
مختلف ميشود .از گذشته نيز گذشتگان
ما به ايجاد و حفظ فواره عالقهمند بودند.
بازگي��ر افزود :بايد بع��د از احداث درياچه
چيتگر مطالعات و طرحها کامل شود .قرار
بود اطراف درياچه سه تصفيه خانه احداث
شود که تا کنون يکي از سه تصفيه خانه
راه اندازي شده اس��ت .مديريت آبهاي
س��طحي اطراف مجموعه و س��اماندهي
فاضالب منطقه نيز از اقداماتي است که
بايد براي حفظ درياچ��ه انجام داد.رئيس
محيط زيست استان تهران بيان کرد :نبايد
اجازه دهيم درياچهچيتگر به اصطالح پير
شود و آلودگي به آن راه پيدا کند.
صدوراخطاريهزيستمحيطيبه
واحدهايصنفيآاليندهجنوبپايتخت

 ۸واح��د تج��اري و صن��ف نج��اري به
علت ايجادگرد و غب��ار و مزاحمت براي
ش��هروندان تعطي��ل ش��دند.به گزارش
مه��ر ۸ ،واحد تجاري و صنف نجاري به
علت ايجادگرد و غب��ار و مزاحمت براي
ش��هروندان تعطيل شدند.اين تعطيليها
با اس��تناد ب��ه بن��د  ۲۰م��اده  ۵۵قانون
شهرداريها و با اخذ مجوز از کميسيون
جمع آوري مش��اغل مزاحم و واحدهاي
آالينده انج��ام ميش��ود ۳ ،واحد صنف
شارژ غير مجاز کپس��ول خودرو به علت
رعاي��ت نکردن موارد ايمن��ي در خيابان
خالزير پلمپ شده است 10.واحد صنفي
خريد و فروش خودرو در تقاطع سبالن و
شکوفه با مشارکت پليس راهور منطقه به
منظور رفع کاهش گره ترافيکي اخطاريه
دريافت کردند.

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر
خواهد ش��د تاریخ انتش��ار نوبت اول 1397/03/01:تاریخ نوبت دوم1397/03/19 :توضیح
الزم به ذکر است اگهی های که خارج از زمان مقرر چاپ شود برای این هیات قابل پذیرش
نمی باشد .
رئیس ثبت اسناد و امالک-جعفر نظری
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
ناحیه یک هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می برابر رای شماره 139660316001005306
مورخ  1396/10/20هیات اول/دوم موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات
مالکانه بال معارض متقاضی علی پاش��ا دوس��تی اس��حاقوندی فرزند س��لیمان بشماره
شناس��نامه  2صادره ازهرسین درشش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت  175.15متر
مربع پالک  145.6مفروز ومجزی ش��ده واقع در کرناچی خریداری از مالک رس��می کریم
فدایی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول1397/03/01:
تاریخ نوبت دوم 1397/03/19 :توضیح الزم به ذکر است اگهی های که خارج از زمان مقرر
چاپ شود برای این هیات قابل پذیرش نمی باشد .
رئیس ثبت اسناد و امالک-جعفر نظری

