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یور صدور ویزای اربعین از ۲۰شهر
مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از آغاز صدور 

ویزای اربعین از روز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه خبر داد.

محس��ن نظافتی در گفتگو با مهر، افزود: براس��اس برنامه 
ریزی های انجام ش��ده صدور ویزا برای اع��زام زائران اربعین 
از ۲۰ ش��هریور آغاز و تا اول مهر در ۴ کنس��ولگری انجام می 

شود.

به گفته مدیرکل عتبات عالیات س��ازمان حج و زیارت، از 
اول مهر تعداد دفاتر کنسولگری برای صدور ویز ا از ۴ دفتر به 

۱۲ دفتر افزایش پیدا می کند.
وی گفت: به همین دلیل مشتاقان زیارت امام حسین )ع( 

نگران تاخیر در صدور ویزای خود نباشند.
نظافت��ی در مورد هزینه صدور ویزای زائران اربعین تاکید 
کرد: هزینه ویزای زائران همانند س��ال قبل اس��ت و براساس 

اعالم دولت عراق افزایش نیافته و همان ۴۰ دالر است.

در پی وقوع سیل در 4 استان؛
امدادرسانی به بیش از یک هزار و 8۰۰ نفر

رئیس س��ازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
کشور گفت: همزمان با بروز سیالب در ۴ استان کشور 
ی��ک هزار و 857 نفر از مردم این اس��تان ها از خدمات 

امدادی این نهاد بهره مند شدند.
به گزارش میزان، مرتضی سلیمی با اشاره به انجام 
عملیات سیل و آبگرفتگی در ۴ استان کشور اظهار کرد: 
از ۱6 ش��هریور ماه تا ظهر دیروز ۴ اس��تان آذربایجان 
شرقی، گلستان، مازندران و گیالن براثر بارندگی دچار 

سیالب شدند.
س��لیمی با اشاره به شهرس��تان های متاثر از سیل 
اف��زود: در این م��دت ۱9 تیم امدادی ه��الل احمر در 
قالب 9۴ نفر در ۱5 ش��هر و روستای ۴ استان سیل زده 
کش��ور به یک هزار و 857 نفر از مردم خدمات امدادی 
ارائه دادند. وی تصریح کرد: همچنین 5۴9 نفر از مردم 
۴ استان سیل زده کشور اسکان اضطراری داده شدند و 

تخلیه آب از 59 واحد مسکونی صورت گرفت.
رئیس س��ازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
کش��ور توزیع 33۰ تخته پت��و، ۱6۰ تخته موکت، یک 
هزار و ۴8۰ قوطی کنس��رو، 93۱ کیلوگرم برنج، 7۴5 
کیلوگ��رم روغن و یک ه��زار قرص نان را از جمله اقالم 
توزیع ش��ده در بین مردم سیل زده ۴ استان کشور در 

این مدت ذکر کرد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس:
تخلفات مالی »صندوق ذخیره فرهنگیان« 

اکنون 13 هزار میلیارد تومان است
عضو کمیس��یون آم��وزش مجلس با اش��اره به ارائه 
گزارش تحقیق و تفحص صندوق ذخیره فرهنگیان به این 
کمیسیون گفت: این گزارش مهرماه قرائت خواهد شد و 
عدد دقیق تخلفات آخر شهریور ماه مشخص می شود که 

اکنون به ۱3 هزار میلیارد تومان رسیده است.
جب��ار کوچکی نژاد در گفت وگو با فارس با اش��اره به 
ارائه گزارش تحقیق و تفحص صندوق ذخیره فرهنگیان 
به این کمیسیون اظهار داشت: این گزارش مهرماه قرائت 
خواهد ش��د و رقم دقیق تخلفات آخر ش��هریور مشخص 
می شود و اکنون به ۱3 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: ب��ا توجه به نتیجه گزارش آماده ش��ده 
تع��داد افراد بیش��تری ب��ه متهمان این پرون��ده اضافه 
خواهد ش��د که بسیاری از آنها در چند سال گذشته از 

این صندوق سوء استفاده کرده اند.
ش��هریور ماه سال گذش��ته زمزمه فساد در صندوق 
ذخیره فرهنگیان که ابتدا 8 هزار میلیارد تومان تخمین 
زده می شد، شنیده شد و در مجلس شورای اسالمی برای 
رسیدگی و تهیه گزارش از ابعاد این تخلفات، آذرماه سال 
گذش��ته، کمیته تحقی��ق و تفحص از صن��دوق ذخیره 

فرهنگیان به ریاست جبار کوچکی نژاد تشکیل شد.
پیش از این ۱5 نفر در رابطه با این پرونده متهم بودند.

متن آگهى
به اطالع مى رساند اينجانب / اينجانبان شركت مخابرات استان تهران مالك / مالكين 1- دو هزار 
و يكصد و بيســت و پنج ســهم مشاع از دو هزار و پانصد سهم ششــدانگ 2- يكهزار و هفتصد سهم 
مشــاع از دو هزار ســهم ششدانگ مشاع پالك ثبتى 1- باقيمانده 554 از 75 اصلى 2- 1691 مفروز 
از 554 از 75 اصلى واقع در قريه به نشــانى كيالن محله اتحاد  موضوع ســند/ اســناد مالكيت شماره 
52078- 1370/1/10 و 52204-1370/2/22 صــادره به تاريخ - متقاضى تعيين بســتر و حريم 
روخانه/مســيل/نهر  عمومى ســرخه – ورك جــوى مجاورت  در داخل و مجــاورت پالك ثبتى فوق الذكر 
مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط 
به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا 
مى شــود با در دســت داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى به امور آب 
دماوند به نشــانى گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى باشگاه وليعصر مراجعه نمايند. بديهى است 
عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران (امور آب 
...) نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/4505- تاريخ 

انتشار نوبت اول: 96/6/9- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/6/19
اداره امور آب تهران – دماوند

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139660322002002478-96/03/31 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
زابل تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سعيد جهانتيغ فرزند ملنگ بشماره شناسنامه 97 صادره 
از زهك در ششــدانگ يك باب منزل به مســاحت 249/80 مترمربع در قسمتى از پالك 1194 اصلى 
واقع در بخش يك سيســتان خيابان شــهيد باقرى جنوبى كوچه باقرى 3 انتهاى كوچه خريدارى از مالك 
رســمى وراث بــاران پور محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/1279– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 96/6/4 

- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 96/6/19
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139660322002002944-96/4/19 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
زابل تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ظاهر رزم پور فرزند غالم نبى بشــماره شناسنامه 913 
صادره از زابل در ششــدانگ يك باب منزل به مســاحت 120 مترمربع در قسمتى از پالك 663 فرعى 
از 1 اصلى واقع در بخش دو سيســتان بلوار 40 مترى شهيد مهرعلى جهانتيغ محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م 

الف/1235– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 96/6/4 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 96/6/19
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى شــماره 139660322002002761 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبدالحميد آچنگان فرزند مجيد بشماره شناسنامه 630 صادره از زابل 
در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 300/00 مترمربع پالك 688 فرعى از 1- اصلى واقع در بخش 
2 زابل انتهاى كوچه منشعبه از خيابان طالقانى خريدارى از مالك رسمى آقاى سلطان مطيعى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى 
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م 

الف/1175– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 96/6/4 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 96/6/19
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى شــماره 139560322002002942 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم مريم محمودى فرزند گل محمد بشــماره شناســنامه 1076 صادره از 
زابل در ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 162 مترمربع در قسمتى از پالك 26 فرعى از 1- اصلى 
واقع در بخش 2 زابل خيابان جام جم 10 خريدارى از مالك رسمى آقاى فريدون فريفته محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى 
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م 

الف/1187– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 96/6/4 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 96/6/19
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى شــماره 139660322002002941-1396/4/19 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فضه كاظم پور فرزند غالم بشماره شناسنامه 638 صادره از 
زابل در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 150 مترمربع در قسمتى از پالك 1123 فرعى از 1- اصلى 
واقع در بخش دو سيستان شهرستان زابل كوچه منشعبه از خيابان ميرحسينى خريدارى از مالك رسمى 
آقاى محمد قاســم فارسى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/1194– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 96/6/4 

- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 96/6/19
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / قاســم باويله مالك / مالكين دو دانگ سهم مشاع از پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ يك قطعه زمين مشاع پالك ثبتى 454 فرعى از 71 واقع در قريه جيالرد به نشانى خيابان طهماسبى 
كوچه ژورناس كوچه گلبهار غربى موضوع سند/ اسناد مالكيت شماره 16250 صادره به تاريخ 1344/7/19 
متقاضى تعيين بستر و حريم روخانه/مسيل/نهر  رودناس در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم 
و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه 
مالكين مشــاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشــد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست 
داشــتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشــار آگهى به امور آب دماوند به نشانى گيالوند 
بلوار آيت اله خامنه اى روبروى باشگاه وليعصر مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف 
مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب ...) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى 
كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/4504- تاريخ انتشار نوبت اول:96/6/8- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 96/6/19
 اداره امور آب تهران – دماوند

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شــماره 139660301058001207 مورخ 1396/5/15 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى گل آقا شــاه حســينى فرزند محمد آقا بشماره شناسنامه 4 كدملى 
4609581191 صادره از گرمســار در ششــدانگ يك قطعه زمين مشــجر با بناى احداثى در آن به مساحت 
3694/81 مترمربع پالك 2476 فرعى از 89 اصلى واقع در قريه همند آبسرد خريدارى برابر مبايعه نامه 
عادى از نسق آقاى عبداهللا عمادى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مــى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهــى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م 

الف/4497– تاريخ انتشار نوبت اول: 96/6/4 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/6/19
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

مزايده نوبت اول
درپرونــده كالســه 960049 شــعبه اول احكام مدنى دادگســترى شهرســتان گنبــدكاووس محكوم 
عليــه آقاى عيســى صحتــى فرزند آق محمــد به نشــانى گنبدكاووس–خيابان ميهــن غربى–بهــد از چهارراه 
دوم– فروشــگاه موتورســيكلت صحت پيشــرو،  محكوم اســت به پرداخت مبلغ 200 قطعه سكه تمام بهار 
آزادى و-/13/000/000 ريــال بــه نــرخ روز بابــت اصــل خواســته و مبلــغ -/1/370/000 ريال بابت 
هزينه دادرســى و مبلــغ-/50/634/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل درحق محكوم لها مرضيه ســيدى و 
پرداخت مبلغ معادل تعداد 10 قعطه ســكه بهار آزادى بابت هزينه اجرا درحق دولت،كه در قبال آن بشــرح 
نامــه شــماره 139405812004002609 – 1394/11/19 ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و 
اعيــان پالك ثبتى شــماره 20 فرعى از 15 اصلى بخش 09 به مســاحت 100/000 مترمربع و نامه شــماره 
139405812004002611 –1394/11/19 مقدار12/5 ســهم مشاع از 86 سهم ششدانگ يك قعطه 
زميــن هر ســهم معادل بــا يكهزار مترمربع پالك ثبتى شــماره 98 فرعى از 15 اصلى بخش 09 به مســاحت 
86/000 مترمربع واقع در محدوده اراضى قريه حاجى بالخان از محكوم عليه توقيف و حسب نظريه كارشناس 
درتاريخ 1396/02/14 ارزش ســه دانگ پالك ثبتى شــماره 20 فرعى از 15 اصلى بخش 09 به مســاحت 
100/000 مترمربع بمبلغ-/4/000/000/000 ريال و ارزش 12/5 ( دوازده و نيم ) ســهم مشاع از 86 
ســهم ششدانگ پالك ثبتى شــماره 98 فرعى از 15 اصلى بخش 09 به مساحت 86/000 مترمربع بمبلغ-
/975/000/000 ريال برآورد و ارزيابى گرديده است. با توجه به ارزش واحد سكه تمام بهارآزادى بمبلغ-

/11/770/000 ريال در زمان تنظيم مزايده مورخه 1396/04/19 و در قبال مبلغ-/2/419/004/000 
ريــال درحق محكوم له و مبلــغ-/120/950/200 ريال درحق دولت مجمــوع-/2/539/954/200 ريال 
مقدار64 ســهم ازيكصد ســهم مشــاع از ســه دانگ پالك ثبتى شــماره 20 فرعى از 15 اصلى بخش 09 به 
ارزش-/2/560/000/000 ريال و متناسب ميزان محكوم به از طريق مزايده بفروش ميرسد.1-مزايده 
ازمبلغ اعالمى كارشــناس شروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى فروخته ميشود.2-موعد مزايده روز شنبه 
مورخه 1396/07/15 ساعت 9 الى10 ميباشد.3-مزايده براى جلسه اول تشكيل ميگردد4-مكان مزايده 
اجراى احكام مدنى شعبه اول حقوقى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى باشد5-متقاضيان مى توانند پنج 
روزقبل ازتاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند 6-اين آگهى فقط دريك نوبت منتشرمى گردد.7-برنده 
مزايده مكلف اســت ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى توديع و الباقى 
آنرا درمهلت يك ماه به حساب مذكور واريز و فيش آنرا ارائه نمايد. درغيراينصورت مبلغ واريزى از وى درحق 
دولت ضبط مى گردد 8-بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است.9-مالكيت برنده 

مزايده مشمول مقررات امالك مشاعى خواهد بود.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان

نظــر به اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و... قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى 
و اســناد مشاعى درخواســت صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور 
مصوب 90/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده 
اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور دردو  نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد. * 
قريه بوجائيه الهيجان  ســنگ اصلى 21 بخش 14 گيالن به شــماره فرعى زير : پالك فرعى  2425  مفروز از 
18- مريم خانجانى فرزند حســن بــه ش ش39 و كدملى 2722620375 صادره از الهيجان – ششــدانگ 
يكقطعه زمين مشــتمل بر اعيان احداثى بمســاحت 156/50 مترمربع از مورد مالكيت تقى شــرف عاشورى 
به اســتناد راى 139660318005000907 مورخــه 1396/4/20 هيات . لذا هر كس اعم از مجاوران و 
صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از 
تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد الهيجان تحويل و ظرف مدت يك 
ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت 
پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند 
مالكيــت نيــز مانع مراجعه  متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشــار نوبت اول: 96/6/5  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 96/6/19  
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139660322002002930-96/4/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى /خانم عيســى كخاپالس فرزند محمدرضا بشــماره شناسنامه 427 صادره از 
زابل در ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 160 مترمربع پالك 1696 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش دو 
سيســتان خيابان واليت – واليت 23 خريدارى از مالك رسمى آقاى / خانم محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/1341– تاريخ انتشار نوبت اول: 

يكشنبه 96/6/19 - تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1396/7/3
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / اينجانبان محمود قاســمى مالك / مالكين پانزده سهم مشاع از دويست و چهل 
ســهم ششــدانگ مشــاع پالك ثبتى 259 فرعى از 149 اصلى واقع در قريه زان به نشــانى روســتاى زان موضوع 
سند/ اسناد مالكيت شماره 30137 صادره به تاريخ 1361/4/16 متقاضى تعيين بستر و حريم روخانه/مسيل/

نهر عمومى در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس ضوابط و 
مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از 
كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى 
به امور آب دماوند به نشانى گيالوند روبروى استخر ورزشى وليعصر (عج) مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه 
مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند) نبوده و بستر و 
حريم اعالمى براى كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/4506- تاريخ انتشار نوبت اول:96/6/9- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/6/19
 اداره امور آب تهران – دماوند

  آگهــى قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت اراضــى و ســاختمانهاى فاقــد ســند رســمى
 حوزه ثبتى مياندورود )

نظر به دســتور مــواد 1و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى مصوب 20/ 1390/9 امالك متقاضيانى كه درهيات موضوع ماده يك قانون 
مذكورمســتقردرواحد ثبتى مياندورود مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان 

محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در قريه اسالم آباد  پالك  29  اصلى بخش 4

38  فرعــى   آقــاى موســى نجفى رودبارى     نســبت به  ششــدانگ    يك باب خانه به 
مساحت  243    متر مربع واقع در قريه اسالم آباد خريدارى بدون واسطه  از  آقايان على 

دهگشايى و محمد نورزائى  مالكان رسمى . 
53  فرعى   آقاى احمد على روحى ارزفونى       نسبت به  ششدانگ    يك باب خانه   به 
مســاحت 2919/90 متر مربع واقع در قريه اسالم آباد خريدارى بدون واسطه  از  آقايان 

نصرت اله نادرى و على وظيفه دان  مالكان رسمى .
امالك متقاضيان واقع در قريه اسرم  پالك 34 اصلى بخش 4

1201  فرعى   آقاى حســن شــجاعى   اســرمى  نسبت به  ششدانگ    يك باب خانه به 
مساحت 488/50  متر مربع واقع در قريه اسرم خريدارى بدون واسطه  از  آقاى روح اله 

شجاعى  مالك رسمى . 
1209  فرعــى   آقــاى احمد صباغى الليمى   نســبت به  ششــدانگ    يك باب خانه به 
مساحت 345   متر مربع واقع در قريه اسرم خريدارى بدون واسطه  از خانم فاطمه صغرى 

شجاعى و آقاى محمد شجاعى اسرمى مالكان  رسمى . 
1413 فرعى   آقاى حميد جهانپور   نســبت به  ششــدانگ    يك باب خانه به مســاحت 
204/25   متر مربع واقع در قريه اســرم خريدارى بدون واســطه  از  آقايان حســينعلى 

يوسفى ومحمد يوسفى اسرمى مالكان رسمى . 
1413 فرعى   آقاى حميد جهانپور   نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ    يك باب 
خانه به مساحت 211/60   متر مربع واقع در قريه اسرم خريدارى بدون واسطه  از  آقايان 

حسينعلى يوسفى ومحمد يوسفى اسرمى مالكان رسمى .
 1413 فرعى  خانم مائده داودى اسرمى    نسبت به  سه دانگ مشاع ازششدانگ    يك 
باب خانه به مســاحت 211/60   متر مربع واقع در قريه اســرم خريدارى بدون واسطه  از  

آقايان حسينعلى يوسفى ومحمد يوسفى اسرمى مالكان رسمى . 
1358  فرعى   خانم معصومه اكبر زاد   اســرمى  نســبت به  ششدانگ    يك باب خانه 
به مساحت 196/87   متر مربع واقع در قريه اسرم خريدارى بدون واسطه  از  آقاى نصر 

اله اكبر زاده   مالك رسمى . 
1577  فرعى   آقاى خليل تقى پور  نســبت به  ششــدانگ    يك باب خانه به مساحت 
261/47  متر مربع واقع در قريه اســرم خريدارى بدون واســطه  از  آقاى قربان تقى پور   

مالك رسمى . 
امالك متقاضيان واقع در قريه جامخانه  پالك 35 اصلى بخش4

آقاى على  باقرى  جامخانه    نسبت به پنج دانگ و سى وپنج سيرو هشت مثقال مشاع 
عرصه بانضمام ششدانگ اعيانى (كه مابقى تا سطح ششدانگ در سهم وقف مى باشد) يك 
باب خانه  به مساحت  1622/89   متر مربع واقع در قريه جامخانه خريدارى بدون واسطه 

از  آقاى محمد باقرى جامخانه  وبنياد علوى  مالكان رسمى.
 آقاى ابوالفضل بالوئى جامخانه  نســبت به پنج دانگ و ســى وپنج سيرو هشت مثقال 
مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعيانى (كه مابقى تا سطح ششدانگ در سهم وقف مى باشد) 
يك باب خانه  به مساحت  475/70   متر مربع واقع در قريه جامخانه خريدارى بدون واسطه 

از  آقاى محمد بالوئى وبنياد علوى  مالكان رسمى. 
آقاى على بالوئى جامخانه    نســبت به پنج دانگ و سى وپنج سيرو هشت مثقال مشاع 
عرصه بانضمام ششدانگ اعيانى (كه مابقى تا سطح ششدانگ در سهم وقف مى باشد) يك 
باب خانه  به مساحت  256   متر مربع واقع در قريه جامخانه خريدارى بدون واسطه از  آقاى 

على اكبر بالوئى وبنياد علوى  مالكان رسمى . 
امالك متقاضيان واقع در قريه الليم پالك 36 اصلى بخش 4

خانم طلعت صادقى الليمى   نسبت به  ششدانگ    يك باب خانه به مساحت 532/52   
متر مربع واقع در قريه الليم  خريدارى بدون واسطه  از  آقاى محمود صادقى   مالك رسمى 

 .
خانم عادله طاهرى  الليمى   نسبت به  ششدانگ    يك باب خانه به مساحت 3549/48   
متر مربع واقع در قريه الليم  خريدارى بدون واســطه  از  آقاى عبدالعلى عشــورى الليمى   

مالك رسمى . 
آقاى محمد وثيقى    نسبت به  ششدانگ    يك باب خانه به مساحت 1128/55   متر 

مربع واقع در قريه الليم  خريدارى بدون واسطه  از  آقاى على تقوى   مالك رسمى . 
امالك متقاضيان واقع در قريه بادله پالك 48 اصلى بخش 4

آقاى على رجبى چورتى   نســبت به  ششــدانگ    يك باب خانه به مســاحت 140  متر 
مربع واقع در قريه بادله(رسول آباد ) خريدارى بدون واسطه  از  آقاى رمضان رجبى چورتى  

مالك رسمى . 
آقاى عليرضا رمضانى چورتى   نسبت به  ششدانگ    يك باب خانه به مساحت 208/55  
متر مربع واقع در قريه بادله(رســول آباد ) خريدارى بدون واســطه  از  آقاى حسين رجبى  

چورتى  مالك رسمى . 
امالك متقاضيان واقع در قريه دارابكال  پالك 56 اصلى بخش 4

 آقاى عزت الدين رمضانى دارابى   نســبت به  ششــدانگ    يك باب خانه به مســاحت  
299/87  متــر مربع واقــع در قريه دارابكال خريدارى بدون واســطه  از  آقاى محمد باقر 

رمضانى   مالك رسمى . 
آقاى عزت الدين رمضانى دارابى   نســبت به  ششــدانگ    يك باب خانه به مســاحت  
358/18  متــر مربع واقــع در قريه دارابكال خريدارى بدون واســطه  از  آقاى محمد باقر 

رمضانى   مالك رسمى .
 امالك متقاضيان واقع در قريه زيد   پالك  1   اصلى بخش 9

716 فرعــى آقــاى رجبعلى طالبى زيدى     نســبت به   ششــدانگ   يك بــاب خانه  به 
مساحت   120/20 متر مربع واقع در قريه زيد  خريدارى بدون واسطه از خانم كلثوم طالبى 

و يوسفعلى توسلى سمسكنده   مالكان  رسمى .
 امالك متقاضيان واقع در قريه ورندان   پالك   2     اصلى بخش 9

4 فرعى آقاى رضا بابائى     نســبت به   ششــدانگ   يك باب خانه  به مساحت   1728 
متر مربع واقع در قريه ورندان خريدارى بدون واسطه از آقاى قنبر على بابائى زيدى  مالك 

رسمى . 
4 فرعى آقاى محمد رضا بابائى زيدى     نسبت به   ششدانگ   يك باب خانه  به مساحت   
1230 متــر مربع واقع در قريــه ورندان خريدارى بدون واســطه از آقاى قنبر على بابائى 

زيدى  مالك رسمى .
 4 فرعــى آقــاى على رضا بابائى     نســبت به   ششــدانگ   يك باب خانه  به مســاحت   
1998 متــر مربع واقع در قريــه ورندان خريدارى بدون واســطه از آقاى قنبر على بابائى 

زيدى  مالك رسمى .
 4 فرعى آقاى على اصغر  بابائى     نســبت به   ششــدانگ   يك باب خانه  به مســاحت   
1254 متــر مربع واقع در قريــه ورندان خريدارى بدون واســطه از آقاى قنبر على بابائى 

زيدى  مالك رسمى .
امالك متقاضيان واقع در قريه وركال   پالك  5    اصلى بخش 9

آقاى نصرت اله اصغر نژادتيلكى     نســبت به   ششــدانگ   يك باب خانه  به مساحت   
505/70    متر مربع واقع در قريه وركال  خريدارى بدون واسطه از آقاى فيض اله جعفرى   

مالك رسمى .
 امالك متقاضيان واقع در قريه ولوجا    پالك  12    اصلى بخش 9

آقاى رحيم عرب خزائلى نســبت به   ششــدانگ   يك باب خانه  به مساحت   543/25    
متــر مربع واقع در قريه ولوجا خريدارى بدون واســطه از آقاى مســلم عرب خزائلى مالك 

رسمى .
امالك متقاضيان واقع در قريه طبقده    پالك  13     اصلى بخش 9

آقاى جعفر ده بويد  نسبت به   ششدانگ   يك باب خانه  به مساحت   831/85      متر 
مربع واقع در قريه طبقده خريدارى بدون واسطه از آقاى شعبان ده بويد  مالك رسمى    

لــذا به موجب مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق 
اين روزنامه و محلى / كثير االنتشــار درشــهر ها منتشــر و در روســتاها راى هيات الصاق 
تا در صورتيكه اشــخاص ذينفع به آراى اعالم شــده اعتراض داشــته باشند بايد از تاريخ 
انتشــار اوليــن آگهى و در روســتاها از تاريخ الصــاق در محل تا دو ماه اعتــراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند . معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد  و گواهى تقديم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه 
حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض 
، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور 
ســند مالكيت مى نمايد و صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيســت . 
بديهى اســت برابر ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبالً اظهار نامه 
ثبتى پذيرفته نشده ، واحد ثبتى با راى هيات پس از تنظيم اظهار نامه حاوى تحديد حدود ، 
مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رساند و 
نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود ، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود 
را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد.تاريخ انتشار نوبت اول شنبه 96/6/4 نوبت دوم 

يكشنبه 96/6/19 .م/الف96/40/168
على اكبر نوريان اسرمى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك مياندورود

(آگهى مزايده مال غيرمنقول
در پرونده كالسه 951220 اجرايى اجراى احكام مدنى داگسترى آمل حسب دستورفروش 
صادره از شعبه ششم دادگاه حقوقى آمل دايره اجرا حسب درخواست وحيد شعاعى وكيل حسين 
فيــروزى در نظر دارد1- شــش دانگ پالك ثبتى 653 اصلــى بخش يك آمل متعلق به على اصغر 
فيروزى نياكى كه به صورت يك باب مغازه به مساحت 25/66 مترمربع واقع در آمل - بازار نياكى 
راســته به حدود اربعه از شــمال به طول 4/30 متر درب و ديوار است به خيابان عام واز شرق به 
طول 5/70 متر ديوار اشــتراكى به پالك 652 از جنوب به طول 4/55 متر درب و ديوار اســت به 
شارع عام و از غرب به طول 5/80 متر ديوار است به پالك 654 اصلى منتهى مى باشد كارشناس 
ارزش شش دانگ عرصه و اعيان با سرقفلى را مبلغ 11803600000 ريال ارزيابى نموده است 
2- شش دانگ پالك ثبتى 654 اصلى بخش يك متعلق به على اصغر فيروزى نياكى كه به صورت 
يك باب مغازه به مساحت 25/52 مترمربع واقع در آمل بازار نياكى راسته به حدود اربعه از شمال 
به طول 4/40 درب و ديوار اســت به بازار نياكى رســاته(خيابان عام) از شرق به طول 5/80 متر 
ديوار اشــتراكى اســت به مغازه پالتك 653 اصلى و از جنوب به طول 4/40 متر به خيابان(شارع 
عام) و از غرب به طول 5/80 متر ديوار اســت اشــتراكى به مغازه 655 اصلى منتهى مى باشــد و 
كارشناس بهاى عرصه و اعيان با سرقفلى را مبلغ 11739200000ريال ارزيابى نمود است را از 
طريق مزايده حضورى در روز سه شنبه 96/7/18 ساعت 9 صبح الى 12 ظهر همان روز در دفتر 
اجرا به فروش برســاند. مزايده از قيمت پايه كارشناســى شــروع و به باالترين پيشنهاد فروخته 
خواهد شــد. برنده مزايده مى بايســت 10درصد مبلغ پيشنهادى را به حساب سپرده به قسمت 
اجــراى تســليم نمايند و الباقى را ظرف يــك ماه توديع نمايد در غير اين صــورت 10درصد مبلغ 
پيشنهادى به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى شود . طالبين و خريداران مى توانند 5 روز قبل 

از انجام مزايده با هماهنگى اين اجرا از اموال مورد نظر بازديد به عمل آورند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى آمل-قاسم زاده 

 
آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 

و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر رأى شماره 139660322002003064-96/4/22 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك زابل تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى /خانم حسين ميرگل فرزند عباسعلى بشماره 
شناســنامه 197 صادره از پشت آب در ششدانگ يك در بند مغازه به مساحت 31/67 مترمربع 
پــالك 820 فرعى از 1 اصلى واقع در شهرســتان زابل نبش دولتى مقــدم 14 خريدارى از مالك 
رسمى آقاى / خانم محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1338– تاريخ انتشار نوبت اول: 

يكشنبه 96/6/19 - تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1396/7/3
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران خبر داد

کودک آزاری؛ بیشترین علت تماس 
با اورژانس اجتماعی

معاون امور اجتماعی بهزیس��تی استان تهران گفت: بیشترین 
علت تماس با اورژانس اجتماعی کودک آزاری و کمترین مورد درمانـــگاه

مربوط به اختالل هویت جنسی است.
احم��د خاکی در گفت وگو با ف��ارس گفت: تنها راه کنترل و مهار آس��یب های 

اجتماعی افزایش تعامل با سازمان های مردم نهاد است.
وی افزود: به دنبال انداختن بار خود بر دوش س��ازمان های مردم نهاد نیس��تیم 

اما می خواهیم که آنها در کنار ما باشند.
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران ادامه داد: از نظر کمی و کیفی نیز 
اورژان��س اجتماعی باید ارتقا یابد و امکاناتی که اکنون پایین اس��ت را باید افزایش 
دهی��م. وی از آنالیز تماس های برقرار ش��ده با اورژان��س اجتماعی خبر داد و گفت: 

بهزیستی و وزارت رفاه در حوزه آسیب های اجتماعی تنها هستند.
وی افزود: 397۲ کودک خیابانی در بهزیستی استان تهران دارای پرونده است 
که 6۲ درصد آن اتباع خارجی و 38 درصد ایرانی اس��ت و با مداخالت بهزیستی با 
هم��کاری ۴۰ مرکز غیردولتی ۱8۲6 کودک به خیابان برنگش��تند که از این میان 

۴۴ درصد ایرانی بودند.
مع��اون امور اجتماعی بهزیس��تی ته��ران در رابطه با تماس های انجام ش��ده با 
اورژان��س اجتماعی بهزیس��تی ته��ران، گفت: 3۰5 هزار و 9۲3 تم��اس با اورژانس 

اجتماعی برقرار شده که 33 هزار و 353 مورد آن مرتبط بوده است.
وی اف��زود: بیش��ترین علت تماس به ای��ن خط کودک آزاری ب��وده به ویژه در 
س��ال گذشته که ۲۴67 مورد بوده اس��ت و کمترین مورد مربوط به اختالل هویت 
جنس��ی با 9 مورد و پس از آن زوج های متقاضی طالق، خودکشی و سالمندآزاری 

قرار دارند.

رئیس سازمان زندان ها:

اشتغال و حمایت از زندانیان آزاد شده 
از برنامه های مهم ماست

رئیس س��ازمان زندان ها با حضور در زندان شهرس��تان بم که 
مـي به طور س��رزده و بدون اطالع قبلی انجام شد، ضمن بازدید از حــــا

بخش های مختلف این مرکز، با زندانیان به گفتگو پرداخت.
به گزارش مهر، رئیس سازمان زندان ها در این بازدید سرزده با حضور در بخش 
ه��ای مختلف این مرکز، فعالیت های اصالحی و تربیتی زندان را مورد ارزیابی قرار 

داد.
جهانگیر در حاش��یه این بازدید گفت: کاهش جمعی��ت کیفری یکی از اهداف 
مهم س��ازمان زندان هاس��ت که در این زمینه اقدامات خوبی در قوه قضاییه و قوه 

مقننه از نظر بازنگری در قوانین و تدوین قوانین جدید صورت گرفته است.
وی افزود: اش��تغال زندانیان پس از آزادی و ایجاد بسترهای الزم برای اشتغال 
پایدار یکی دیگر از اهداف مهم س��ازمان زندان هاست که انعقاد تفاهم نامه با بانک 

قرض الحسنه مهرایران که اخیراً صورت گرفت در همین راستاست.
رئی��س دفتر بازرس��ی ویژه قوه قضاییه ب��ه موضوع مجازات ه��ای جایگزین و 
استفاده حداقلی از مجازات زندان نیز اشاره کرد و گفت: با کاهش جمعیت کیفری، 
آس��یب های ناش��ی از زندان نیز کاهش می یابد که این مس��اله در توسعه سالمت 

اجتماعی جامعه ضروری است.
مش��اور رئیس دس��تگاه قضا همچنین با حضور در جمع زندانیان ضمن گفتگو 
با آنان و بررس��ی مش��کالت قضایی آنان، برای حل مشکالت دستور رسیدگی صادر 

کرد.
جهانگیر در این بازدید از قس��مت های مختلف زندان از جمله س��الن مالقات، 
سالن آمفی تئاتر، محل اسکان زندانیان، اماکن ورزشی و بهداشتی و درمانی بازدید 

کرد.

رئیس بیمارستان ایرانی مدینه منوره اعالم کرد:

افزایش زائران فوت شده ایرانی 
در موسم حج به ۱4 تن

رئیس بیمارس��تان ایرانی مدینه منوره گفت: یک بانوی ایرانی 
ک��ه از مکه به مدینه اعزام ش��ده بود تا ب��ه تهران بازگردد، به درحـــاشیه

علت ایس��ت قلبی جان خود را از دس��ت داد تا ش��مار حجاج 
فوت شده ایرانی به ۱۴ تن برسد.

حجت اهلل روس��تا در حاشیه بازدید رئیس ستاد مدینه منوره از این بیمارستان 
اظهارکرد: عالوه بر بیمارس��تان، چهار درمانگاه نیز به طور ش��بانه روزی در مدینه 

منوره فعال است.
وی اضاف��ه ک��رد: درمانگاه های مدینه از حضور پزش��کان و پرس��تاران زن نیز 

بهره مند هستند و خدمت رسانی به بانوان زائر بی وقفه در این مراکز ادامه دارد.
روس��تا با بیان اینکه کادر درمانی و تخصصی بیمارستان مدینه منوره تکمیل و 
بخش های مختلف آزمایش��گاهی و کلینیک های دیگر پزشکی در حال ارائه خدمات 
به حجاج هس��تند، افزود: خوش��بختانه در حال حاضر هیچ یک از حجاج ایرانی در 

این بیمارستان بستری نیستند.
رئیس بیمارستان ایرانی مدینه منوره اضافه کرد: تنها یک بیمار در حال حاضر 
به دلیل عفونت ریوی در بیمارس��تان سعودی مدینه بستری است که این بیمار هم 
از زائران مدینه نبوده و از حجاجی اس��ت ک��ه به صورت ترانزیت به فرودگاه مدینه 
منتقل می شوند؛ وضع عمومی این بیمار مناسب است و ظرف روزهای آتی مرخص 

خواهد شد.
 روس��تا همچنین به درگذش��ت یک زائر ایرانی در مدینه منوره اش��اره کرد و 
گف��ت: این بان��وی ایرانی که از مکه مکرم��ه برای عزیمت به ای��ران راهی فرودگاه 
مدینه منوره ش��ده بود، به دلیل ایس��ت قلبی به بیمارستان سعودی منتقل شد که 

متاسفانه جان باخت.

یکی از مدیران اس��بق پروژه 
شهر ی��وز در س��ازمان حفاظ��ت زیسـت 

محیط زیس��ت در یادداشتی 
نوش��ت: معضالت��ی از قبی��ل ورود س��م و کود به 
خ��اک، تبدیل اراضی جنگل��ی و مرتعی به اراضی 
کش��اورزی، زمین خ��واری، مدیری��ت مصرف آب، 
تاالب ها، برکه ها، دریاچه ها و ... به دست کالنتری 

قابل حل است.
اکب��ر همدانیان یکی از مدیران اس��بق پروژه 
یوز در س��ازمان حفاظت محیط زیست است، وی 
حدود ۱۰س��ال عضو هیئت علمی دانشگاه بوده و 
اکنون دبیر شورای نظام مهندسی استان یزد است. 
همدانیان با ارس��ال یادداش��تی خطاب به رئیس 

سازمان محیط زیست نوشت:
عنوان را تحلیل نکنید. قصد خاصی نداش��تم 
فق��ط کلمات را کمی پس وپی��ش کردم. علت هم 
همین نحوه عملکرد مدیران سازمانی بود. من نظر 
خودم را دارم و می نویسم. شاید عده زیادی مخالف 
باشند، ولی این نظر فردی است که 37سال رابطه 
تنگاتنگی با سازمان حفاظت محیط زیست داشته 
و ش��اهد همه اتفاقات در این س��ازمان بوده است، 

ولی نه آنچه در پشت صحنه می گذرد.

بنابراین آنچه در این حدود چهل سال در این 
س��ازمان نمایش داده شده اس��ت را دیده ام و آنچه 

می نویسم بر اساس مشاهداتم است.
این روند از س��میعی در س��ال 58 و به ابتکار 
در سال 96 ختم شد. به نظر من تنها دکتر منافی 
پ��اک و صاف و بی آالی��ش و صادقانه، بدون اینکه 
دست به بدنه سازمان محیط زیست بزند کارکرد و 

رفت، خوب می ایستاد و خوب حمایت می شد.
حال که عیسی کالنتری به سازمان محیط زیست 
آمده و بر مسند ریاست این سازمان تکیه کرده است 
دو حال��ت دارد یا دمش مس��یحائی اس��ت و یا راه 

»هستم اگر می روم« را پیش گرفته است.
رشته تحصیلی کالنتری در مقایسه با بقیه رؤسا 
به محیط زیست نزدیک تر است چراکه از سه بخش 
عمده تخریب محیط زیس��ت که مربوط به صنعت، 

کشاورزی و یا عمران است دیگر موارد خرده ریزند.
معضالتی از قبیل ورود س��م و کود به زمین، 
تبدیل اراضی جنگلی و مرتعی به اراضی کشاورزی، 

زمین خواری، مدیریت مصرف آب، تاالب ها، برکه ها، 
دریاچه ها و همه... که درگرو تفکر و اندیشه خواهد 

بود به دست کالنتری قابل حل است.
در بخش صنعت و عم��ران هم باید ببینیم از 
چه کارشناس��ان و نظریه پردازانی استفاده خواهد 

کرد و چگونه معضالت را مدیریت می کند؟
بعد از مهره چینی ستادی سازمان که نیاز به 

یک بازنگری و خانه تکانی عمده دارد.
۱. دکان ها شناسایی و بسته شوند.

۲. بی سوادان آموزش ببینند و به روز شوند.
3. ارتباط ب��ا دانش��گاهیان و ادامه طرح های 
مطالعات��ی که همه در آرش��یو خ��اک می خورند 
و به ج��ز کارخان��ه مقواس��ازی ب��ه درد دیگ��ری 
نمی خورند باید تعطیل یا در صورت لزوم بازنگری 
جدی ش��وند. به عنوان مثال ط��رح مطالعات جامع 
مناط��ق تحت مدیریت س��ازمان نیازمند بازنگری 

جدی است.
۴. توجه به نقطه نظرات مدیران استان در رابطه 

با شکارگاه ها، پروانه شکار، قرق ها، اهداف حفاظت 
از مناط��ق، بحث جدی توریس��م و اکوتورس��یم و 
گردشگران طبیعت، توجه جدی به زیرساخت های 
الزم ب��رای این اهداف، واردکردن بخش خصوصی 
به کمک س��ازمان با وس��واس و نظارت حاکمیتی 
ن��ه بی بندوباری فعل��ی، فعال ک��ردن ادارات کل 
ستادی س��ازمان و نظارت دقیق بر عملکرد آنان، 
استفاده از تجربیات مدیران،معاونان و کارشناسان 
بازنشسته ای که عالقه مند به همکاری و ارائه نقطه 

نظرات سازنده بدون چشم داشت مالی دارند.
5. ج��دی گرفتن بحث آموزش محیط بانان با 
الگوبرداری از آموزش های قبل از انقالب به منظور 
ارتقاء سطح حفاظت و عالقه مندی بیشتر به حرفه 

و شغلشان و غربالگری افراد بی عالقه.
6. ملزم نمودن س��ازمان جنگل ها و مراتع در 
امر جدی گرفتن ممی��زی مراتع و تعیین ظرفیت 
برد هم برای دامداران اهلی و هم برای حیات وحش 
به منظور ایجاد رابطه معقول و منطقی بین جمعیت 

گونه و تولیدات اولیه زیستگاه ها.
7.  غربالگری تش��کل های غیردولتی و تعیین 
چارچ��وب فعالیت ه��ا ب��ه دوراز هرگون��ه گرایش 

سیاسی و گروهی.
8. دخی��ل نم��ودن صداوس��یما طب��ق قانون 
محیط زیست که وظیفه همکاری و اطالع رسانی را 
عهده دار است به صورت جدی و جلوگیری از ورود 
افرادی که از تریبون های خارجی و میکروفون های 
غیرمجاز بدون هماهنگی با سازمان و صرفاً جهت 

پشتیبانی از افراد موردنظر استفاده می کنند.
جناب آقای مهندس کالنتری شما 8سال وزیر 
کش��اورزی بوده اید و بدون حاشیه صحنه را ترک 
کردید، اگرچه پشت صحنه بیکار نبودید، اما اینک 
وقت آن است که با قاطعیت و تجربه مدیریتی تان 
طوری در این سازمان بیان شده تحولی ایجاد کنید 

که به عنوان چهره ای ماندگار از شما یاد شود .
 در این س��ازمان خیلی از افراد در راه هدف و 
اعتقاد سازمانی ش��ان جانشان را از دست  داده اند و 

اینک یادی از آن ها نمی شود.
خون به��ای ای��ن عزی��زان را پ��اس بداریم و 
سازمان حفاظت محیط  زیست را از این خمودگی 

و بی تفاوتی نجات دهیم.«

ایران محیطی ندارد برای زیست


