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در یک اتفاق ناگهانی در میدان قیام  

زمین باز هم نشست کرد
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر: 

شهروندان تهران روی زمین احساس امنیت ندارند
کمیسیون عمران جلسه فوق العاده برگزار می کند

شهروند| فرونشســت زمین و ریزش کارگاه های 
مترو در شــهر تهران، حاال دیگر موضوع تازه ای برای 
شهروندان پایتخت نیست و در ماه گذشته چندین بار 
اتفاق افتاده و حتی جان چندین نفر را گرفته اســت. 
دیروز و در ادامه این سلســله  بحران ها، ابتدا خبری 
مبنی بر سقوط ایســتگاه مترو قیام منتشر شد که 
بالفاصله تکذیب مســئوالن شــهرداری را  به همراه 
داشت و سخنگوی آتش نشــانی هم این ریزش را رد 
کرد و از فرونشســت زمین در ایــن منطقه خبر داد. 
»ســیدجالل ملکی« در این باره گفت: »در مجاورت 
مترو میدان قیام شــاهد فرونشست سطحی زمین 
هســتیم. خیابان قیام ریزش نکرده و اکنون اقدامات 
ایمنی برای جلوگیری از ریزش احتمالی خیابان در 
دستور کار قرار گرفته اســت.« اما برخی شهروندان 
از ممنوعیت تردد در این منطقه ســخن گفتند که 
ســخنگوی آتش نشــانی با تأیید این موضوع گفت: 
»به منظور جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی برای 
شــهروندان، محدوده تونل مترو و مجاورت آن بسته 
شده و اکنون نیروهای سازمان آتش نشانی در محل 
حاضر هســتند.« سخنگوی ســازمان آتش نشانی 
که با چندین خبرگزاری ســخن گفته است با بیان 
این که هیچ گونه ریزش تونل در مترو یا خیابان قیام 
گزارش نشده است، تاکید کرد: »فرونشست محدود 
زمین در مجاورت تونل متــرو بوده و ارتباطی با مترو 
ندارد، هرچند اگر جلوگیری نشده بود، ممکن بود در 
صورت تردد خودرو سنگین فرونشست عمیق زمین 
اتفاق بیفتد و ریزش کند.«ملکی از آغاز اقدامات برای 
بازگشایی مجدد محدوده میدان قیام هم خبر داد و 
اعالم کرد: »محدوده ای که اکنون بسته شده فضایی 
در حدود ۲۰ تا ۳۰ متر مربع است اما به این خاطر که 
دســته های عزاداری از این محل تردد می کنند، قرار 
است در ساعات آتی این فضای محدود نیز بازگشایی 

شود.«
وضعیت زیرزمینی تهران به مرحله بحران 

رسیده است
رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای 
اسالمی شهر تهران هم معتقد است که وضع زمین 
در شهر تهران به مرحله بحران رسیده است و باید در 
این زمینه تمهیدات اساسی صورت بگیرد. »محمد 
ساالری« درباره فرونشست دیروز میدان قیام با تأکید 
بر بحرانی بودن وضع گسل های تهران به »شهروند« 
می گوید: »متاســفانه مجموعه این اتفاقات نشــان 
می دهد که وضع بســیار بغرنجی در زیر شهر تهران 
داریم و به دالیل مختلفی طی ماه گذشته )مجموعه 
اتفاقاتی که مدیریت شهری انجام داده، تغییراتی که 
در اقلیم و آب و هوای شهر تهران انجام شده، مجموعه 
چاه هایی که به تعداد خانه های تهران ایجاد شــده 
و ما به عنوان ســاکنان این چاه ها را به وجود آوردیم( 
و با توجه به جمعیت تهران و مجموعه خودروها این 
موضوع شدید تر و تبدیل به خطر جدی شده است که 
باید تمهیدات جدی در این زمینه اندیشیده شود.«این 
عضو شورای اسالمی شهر تهران، برنامه ریزی برای 
مقابله با این بحران را شامل »برنامه های اضطراری و 
کوتاه مدت و همچنین برنامه های اساسی و درازمدت«   
می دانــد و دراین باره توضیح می دهــد: »در زمینه 
برنامه های کوتاه مدت و با جلســاتی که با مدیریت 
شهری داشــتیم، قرار شــد که با خرید و استفاده از 
امکانات روز دنیا بررســی شود که کدام قسمت های 
شهر تهران پتانسیل بیشتری برای ریزش دارد و در 
این مکان ها کارهای فوری صورت گیرد. با این وضع 
پیش آمده هر روز و هر کسی که در خیابان های تهران 
تردد می کند احساس ناامنی دارد چرا که این اتفاقات 
زیاد شده اســت.« او درباره برنامه های بلندمدت هم 
می گوید: »در درازمدت هم باید با توجه به تغییرات 
اقلیمی که جهانی هســتند و بی برنامگی که تهران 
براساس آن بنا نهاده شده، برنامه جامعی با مشارکت 
تمام نهادهای تخصصی و سازمان های مربوطه ازجمله 
سازمان آب ، برق و مخابرات طراحی شود.« اما سرعت 
کارهای صورت گرفته توسط شهرداری تا چه اندازه 
روی این ریزش ها تاثیر گذاشــته است؟ ساالری در 
پاسخ به این پرسش می گوید: »شهرداری تهران در 
حوزه عملیات حمل ونقل و عمرانــی باید قبل از هر 
عملیاتی مطالعات کارشناسی را با ریز جزییات صورت 
دهد. جاهایی برخی پیمانــکاران قصورهایی دارند 
ولی موضوع ریزش و مشکالت زیرزمینی شهر فراتر 
از این قصورات است و نیاز به برنامه ریزی کوتاه مدت 
و بلندمدت دارد، چرا که بحث گسل ها و تغییر مسیر 
قنات ها در تهران بسیار جدی اســت.«عالوه  بر این 
بحث ریزش کارگاه ها و فرونشست زمین به ساختمان 
هرمی شکل میدان بهارستان هم کشیده شده است 
و نایب رئیس کمیسیون عمران از بررسی فرونشست 
زمین در اطراف کارگاه های متروی تهران به صورت 
فوق العاده خبر داد. »علیم یارمحمدی« با اعالم این 
خبر گفت: »کمیســیون عمران بازدیــد میدانی از 
پروژه های شهری و عمرانی را که بیش از  ۲ هزار پروژه 
است در دســتور کار قرار داده و به تدریج بازدیدهای 
خود را انجــام می دهد.«نماینده مــردم زاهدان در 
مجلس که با »ایسنا« سخن می گفت، درباره سخنان 
سخنگوی ســازمان آتش نشــانی هم گفت: »قطعا 
دالیل متعددی در فرونشست زمین در تهران وجود 
دارد. چندی قبل کارگاه متروی شهران فرونشست 
داشــت و آن وضع را به وجود آورد و امروز هم اتفاق 
مشابهی در قلب شهر تهران افتاد و باعث نگرانی مردم 
شد.«نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین 
از جلسه فوق العاده با حضور شهردار تهران، پیمانکاران 
طرف قرارداد و سایر مدیران شهری برای بررسی علل 
فرونشســت زمین در اطراف ایســتگاه های متروی 

تهران خبر داد. 

شورا منتظر گزارش شهرداری درباره تسهیالت به هیأت های مذهبی است

»عطر سیب« بدون گزارش هزینه ها
  رئیس کمیسیون معماري و شهرسازي شورا: کمک شهرداري به مراسم عزاداري امام حسین )ع( نقدي نباشد
  احمد مسجدجامعي، عضو کمیسیون فرهنگي شورا: شهرداري از تخریب تكیه هاي تاریخي جلوگیري کند

نیره خادمی|  هیأت هاي مذهبــي از اواخر عهد 
ناصري که از دستگاه حاکمیت جدا شد تا همین امروز 
ساختار مدني خود را به دست آورده اند و همواره مردم 
به صورت خودجوش مســئولیت هاي آن را برعهده 
گرفته اند، اما در ســال هاي گذشته سنت جدیدي در 
ذیل بودجه هاي فرهنگي شهر تهران با عنوان کمك به 
هیأت هاي مذهبي شکل گرفت که تاکنون انتقاداتی 
به همراه داشته است. براساس آخرین آمارهاي رسمي 
بیشتر از ۲1 هزار هیأت مذهبي در پایتخت وجود دارد 
و شهرداري تهران کمك به 16 هزار هیأت را در قالب 
بن هاي ۳۰۰ تا 45۰ هزارتوماني در دســتور کار خود 
قرار داده که مجموع این کمك ها به 8میلیارد تومان 
مي رسد، اما آنچه هر سال در این روزها، یعنی دهه اول 
محرم، مطرح می شــود، نبود سازوکار مشخص براي 
ارایه این کمك ها به هیأت هاي مذهبي است، ضمن 
اینکه در پرداخت این تسهیالت میان برخي از افراد و 
هیأت ها هم ممکن است نابرابري هایي صورت گیرد تا 
جایي که حتي در سال هاي گذشته این مسأله مطرح 
شــد که برخي افراد با بن هایی بیشتر از مبلغ مقرر  به 
نمایشگاه هاي عطر سیب مراجعه مي کردند. حاال البته 
طبق گفته هاي تازه مجتبی عبداللهی، معاون فرهنگي 
شهردار تهران »جلوي این گونه پرداخت ها گرفته شده 
و توزیع بن ها براساس دســتورالعمل صورت گرفته 

است.«
امسال هم دوازدهمین دوره نمایشگاه عطر سیب 
براي حمایت از هیأت هاي مذهبي در بوستان والیت 
برگزار شد و پیش بیني مسئوالن نمایشگاه این بود که 
حدود ۲5 هزار هیأت، تشکل مذهبی، مسجد و تکیه 
از مزایای ارایه شــده درنمایشگاه عطر سیب بهره مند 

شوند. 
با وجود این، همچنان نگراني هاي اعضای شــورای 
شهر تهران، نسبت به رویه اي که شهرداري درکمك 
به هیأت ها درپیش گرفته است، ادامه دارد؛ اگرچه اصل 
ماجرا از نظر آنها بدون اشــکال است. محمد ساالري، 
رئیس کمیسیون شهرسازي شــورا در گفت وگویي 
که با »شهروند« داشت، ابتدا به جنبه هاي مثبت این 
ماجرا اشاره کرد: »کمك شهرداري درحوزه ساماندهي، 
ارایه مجوز و ایجاد تسهیل گري براي برپایي هیأت هاي 
مذهبي امر پســندیده اي اســت، چون اگر مجموعه 
فعالیت ها در راســتاي ایجاد و جانمایي این مساجد 
و تکایا با مشارکت شهرداري نباشد، با اصل مدیریت 

شهري زیر سوال مي رود.«
او پس از بیــان ضرورت هایي که دربــاره این گونه 
کمك هاي شــهرداري وجــود دارد، از جانب دیگري 
هم این مســأله را مورد نقد قرار داد: »بحثي که حاال 
وجود دارد، درباره نحوه انجام این کمك هاست. برخي 
دوستان اعتقاد دارند که کمك هاي مالي به صورت بُن 
یا پول نقد با اصل هیأت هاي مذهبي منافات دارد، چون 
آیین هاي مذهبي منبعث از عالقه، باورها و اعتقادات 
مردم است و همواره ما مشــارکت مردم را به صورت 

خودجوش در سراســر کشــور دیده ایم و کمك هاي 
نقدي رویه آن را دولتي خواهد کرد. نقد، این نیســت 
که به هیأت ها کمك نشــود بلکه نقد اصلي در نحوه 
کمك هاست که باید طوري صورت گیرد تا از وابستگي 
مدیریت آنها جلوگیري شــود.« ســاالري مي گوید: 
»اصلي ترین لذت کار عــزاداري و خروجي مثبت آن 
خودجوش بودن هیأت هاست، چراکه نشان مي دهد 
مردم براي مباني فکري خود دور هم جمع مي شوند و 
از درآمدهاي خود نیز براي آن مایه مي گذارند. معتقدم 
همان طور که تا پیش از این مــردم بار این هیأت ها را 
به دوش مي کشــیدند، باید برنامه ریزي طوري باشد 
که مشارکت حداکثري آنها به عنوان استراتژي اصلي 
لحاظ شود و کمك هاي نقدي و غیرنقدي شهرداري 
تهران در ذیل آن قرار گیرد. شهرداري مي تواند درحوزه 
بسترســازي ها به تکایا کمك کند، چون کمك هاي 
نقدي به ذات این عمل لطمه خواهد زد. ما باید اجازه 
دهیم مردم در هرحوزه اي که مایل هستند، از زندگي 
و حقوق خود مایه بگذارند، این کار را انجام دهند. چون 
انجام این کار اگر به میل و عالقه قلبي نباشد، خروجي 
مثبتي نخواهد داشت؛ البته شهرداري ها هم مي توانند 
به صورت مــوردي از این نهادهاي اجتماعي حمایت 

کنند.«
 مهم ترین مســأله اي که حاال درایــن حوزه وجود 
دارد، نبود گزارش هاي شهرداري تهران براي توضیح 
وضعیت کمك هاســت. از زمان تولد نمایشگاه عطر 
سیب 1۲ سال مي گذرد، اما تاکنون مدیریت شهري 
هیچ گزارشي درباره آن به اعضاي شــورا نداده است 
تا ابهاماتي که دراین حوزه وجود دارد، برطرف شــود. 
درشرایطي که به دنبال انتقادات مطرح شده مدیران 
شــهرداري اعالم کرده اند اهداي بن ها و تسهیالت به 
هیأت هاي عزاداري در نمایشگاه هاي عطر سیب مصوبه 
شوراهاي قبلي را دارد. البته آنطور که رئیس کمیسیون 
معماري شورا مي گوید: »تاکنون هیچ گزارشي درباره 

نحوه هزینه کرد و جزییات کمك هاي شــهرداري به 
هیأت ها به شورا داده نشده است، بنابراین قطعا باید این 

موضوع در شورا پیگیري شود.«
ابهام در نحوه ارایه کمک ها

مبلغي که امسال براي کمك به هیأت هاي مذهبي 
اعالم شــد، 8میلیارد تومان بود. البته به گفته رئیس 
کمیته میراث فرهنگي شوراي شهر تهران »این رقم 
نسبت به ســال هاي گذشــته کاهش یافته است.« 
احمد حکیمي پور هم البته در گفت وگو با »شهروند« 
اصل کمك ها را مثبت ارزیابي کــرد، اما با کمي اما و 
اگر: »ما خواستار ســاماندهي کمك هاي شهرداري 
تهران به هیأت هاي مذهبي و تکایا هستیم، چون نحوه 
پرداخت ها به این هیأت ها از سال هاي گذشته تا همین 
حاال مورد ابهام و سوال بوده است، به عنوان مثال، برخي 
از هیأت ها این امکانات را دریافت مي کنند اما برخي 
دیگر موفق به دریافت تسهیالت نمي شوند. برگزاري 
عزاداري امام حســین )ع( همواره با فرهنگ و تاریخ 
کشور ما تنیده شده و اراده مردم نیز در این امر فارغ از 
اراده دستگاه هاي حاکمیتي بوده است، به همین دلیل 
اگر این مراسم جنبه دریافت و پرداخت بن و کمك هاي 
مالي بگیرد، دو آسیب درپي خواهد داشت؛ اول اینکه 
توقعات باال مــي رود و از طرف دیگر هم مشــخص 
نیست چه کساني این کمك ها را دریافت مي کنند و 
چه کساني دریافت نمي کنند، ضمن اینکه شائبه اي 
هم درباره خریدوفروش این بن ها پیرامون محلي که 
برگزار مي شود، وجود دارد. بنابراین مدیریت ارایه این 
تسهیالت درمجموعه شهرداري تهران ضروري است.« 
او مي گوید: »ما درشــوراي چهارم در زمینه کیفیت و 
نحوه اجراي کمك ها بحث داریم و معتقدیم یا کمك ها 
به طور کامل قطع شود یا آن را ساماندهي کنند. اگر چه 
امسال این رقم نسبت به سال هاي قبل کاهش یافته، اما 
الزم است تا در شیوه اجراي این کمك ها تجدیدنظر 
شود، چون این روش هدفي که ما به دنبال آن هستیم 

را، برآورده نمي کند.« البته این عضو شوراي شهر امید 
چنداني نســبت به ارایه گزارش این کمك ها ازسوي 
مدیریت شــهري تهران ندارد: »شــهرداري گزارش 
مکتوب از هزاران میلیارد بودجه اي که صرف ساخت 
پل صدر شده اســت را به ما بدهد، گزارش کمك به 

هیأت هاي مذهبي پیشکش.« 
در روزهاي گذشــته البته خبر دیگــري در مورد 
پرداخت هزینه سخنران هاي مذهبي توسط شهرداري 
ازسوي حجت االســالم عبدالمقیم ناصحی، رئیس 
کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر تهران مطرح 
شد. چند روز بعد هم تصویر چك هاي پرداختي روي 
خط سایت هاي خبري قرار گرفت اما این اخبار ازسوي 
مهدی ذاکری، رئیس شورای اطالع رسانی شهرداری 

تهران تکذیب شد.
شهرداري تكیه هاي تاریخي را حفظ کند

حاال فارغ از درست یا غلط بودن حمایت هاي مالي 
مدیریت شــهري تهران از مساجد، هیأت ها و تکایاي 
مذهبي بسیاري از تکیه هاي تاریخي در تهران وجود 
دارند که در آســتانه تخریب هستند. تکیه نفرآباد در 
منطقه ۲۰ تهران، یکــي از همین مکان هاي تاریخي 
است که به دوره شــاه عباس دوم برمي گردد. سه سال 
قبل کــه تهران گردي هاي احمد مســجدجامعي، 
رئیس سابق شوراي شهر تهران تازه به راه افتاده بود، 
او در بازدید از منطقه ۲۰ تهران وضعیت تکیه نفرآباد 
را مورد بررسي قرار داد. همان زمان در مکاتباتي که با 
مسئوالن معاونت شهرسازي شهرداري تهران داشت، 
اهمیت حفظ این بنا و برخي بناهاي تاریخي و مذهبي 
دیگر را متذکر شد اما از آن زمان تاکنون هیچ حرکتي 
براي حفظ بناها ازسوي شهرداري صورت نگرفته است. 
شاید بهتر باشد شهرداري به جاي کمك به هیأت هاي 
مذهبي که مبلغ آن در مواجهه با 16 هزار هیأت مذهبي 
رقم ناچیزي خواهد شد، به حفظ و نگهداري از این تکیه 
تاریخي که هرساله تعداد بسیار زیادي از مردم را گرد 
هم مي آورد، بپردازد. مسجدجامعي، عضو کمیسیون 
فرهنگي شورا هم در این باره به »شهروند« مي گوید: 
»سابقه تاریخي تکیه نفرآباد به بیش از ۳۰۰ سال قبل 
برمي گردد که نســل هفتم بانیان نخستین آن حاال 
مانند هر سال محرم چراغ عزاداري سیدالشهدا را در آن 
روشن مي کنند اما اکنون در آستانه تخریب قرار دارد؛ 
چراکه بخش زیادي از آن محیط پیراموني آن تخریب و 
تملك شده است تا جزیي از حریم حضرت عبدالعظیم 
شود و خطر تخریب این بنا را هم تهدید مي کند. البته 
با معاون شهردار هم صحبت هایي انجام شد تا حفاظت 
از این بنا را در دستور کار قرار دهند و سنت آن همواره 
حفظ شــود، اما شــهرداري به جاي برخي اقدامات 
مي توانســت به حفاظت از این بناها بپردازد. به عنوان 
مثال، هزینه کالني که در میدان امام حسین)ع( انجام 
شــد، به مرمت و نگهداري تکایاي قدیمي تهران که 
مرکز همبستگي مردم هستند، اختصاص مي یافت، 

نتایج بهتري در بر داشت.«

روي خط خبرگزارش

دولت عراق هشدار داد  

حبس  طوالنی در انتظار زائران غیرقانونی 
ایسنا|  افرادی که در اربعین حسینی بدون داشتن 
روادید وارد کشور عراق شوند، بازداشت خواهند شد. 
مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه با اعالم هشدار 
دولت عراق گفت: »افرادی که در اربعین به صورت 
غیرقانونی وارد این کشور شوند، بازداشت می شوند 
و تالش مســئوالن دو طرف این اســت که از ورود 
افراد غیرمجاز به خاک عراق جلوگیری کنند.«علی 
چگینی با بیــان الزامی بودن داشــتن روادید برای 
زائران ســفر اربعین به عراق، به اوضاع امنیتی عراق 
اشــاره کرد و افزود: »ورود غیرقانونی به این منطقه 
تلفات، مشکالت و دردســرهایی دارد که اصال قابل 
جبران نیست. عراق کشوری است که درحال حاضر 
تروریســم در آن بیداد می کند و درگیر جنگ است 
و مســئوالنش می گویند افرادی که وارد این کشور 
می شوند، باید سازماندهی شده باشند و از مسیرهای 
امن و کانال های مخصوص بیایند. در صورتی که این 
موضوع رعایت نشود، از کجا بدانند فردی که وارد این 
کشور می شود واقعا زائر است یا نه؟«این مقام مسئول 
در وزارت امور خارجه در ادامه گفت وگوی رادیویی 
خود با بیان این که مقامات دو کشور امسال تأکید ویژه 
دارند که زائران حتما دارای روادید باشــند و با موارد 
غیرقانونی به شدت برخورد می کنند، ادامه داد: »در 
مورد این نوع ورودها ما تعدادی زندانی در عراق داریم 
که برخی از آنها چند ماه و برخی حتی یك سال برای 

حل مشکل شان مجبور شده اند در زندان بمانند.«

 مدیر کل سالمت خانواده و جمعیت
 وزارت بهداشت:    

13 میلیون جوان مجرد ایرانی از سن 
مناسب ازدواج عبور کرده اند

ایرنا| مدیر کل سالمت خانواده و جمعیت وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »بیش از 
1۳ میلیون جوان مجرد ایرانی که در آستانه ازدواج 
هستند، ســن مناسب ازدواج را ســپری کرده اند یا 
درحال ســپری کردن این سن هســتند.« محمد 
اسماعیل مطلق با اعالم این مطلب هشدار داد: »سن 
مناسب برای ازدواج بین سنین 18 تا ۳5 سالگی است 
و عالوه بر این که زمان مناسب ازدواج است، بهترین 
ســن برای باروری و بچه دار شدن است و عبور از این 
ســن برای فرزندآوری مخاطراتی به دنبال دارد.«او 
ادامه داد: »متوســط ســن ازدواج دختران و پسران 
ایرانی در یك دهــه اخیر در اســتان های مختلف 
بین 4 تا 6 ســال افزایش یافته و اکنون متوسط سن 
ازدواج دختران ایرانی ۲5 سال و متوسط سن پسران 
ایرانی ۲7 سال اســت و البته این آمار در استان های 
بزرگ مانند تهران باالتر و رو به افزایش اســت.«به 
گفته رئیس مرکز سالمت خانواده و جمعیت وزارت 
بهداشت، بررسی های وزارت بهداشت نشان می دهد 
که ازدواج آسان و در سن مناسب آثار بسیار مهمی در 
حفظ سالمت و رشد جسمانی، روانی و عاطفی افراد 
دارد و در صورتی که افراد در سن مناسب ازدواج کنند، 
می توانند در زمان مناسب مسئولیت زندگی را شروع 
کنند و در زندگی خانوادگی موفق باشــند.او افزود: 
»بررسی مقایسه ای وزارت بهداشت بین افرادی که 
ازدواج کرده اند و ازدواج نکرده اند، نشــان می دهد، 
افرادی که در سن مناســب ازدواج می کنند، طول 
عمر بیشتری دارند، کیفیت زندگی آنها بهتر است، 
به طور میانگین از ســالمت روانی بهتری برخوردار 
هستند، شادتر زندگی می کنند و ارتباطات اجتماعی 
مناسب تری برقرار می کنند.«مطلق گفت: »عالوه بر 
آن افرادی که در سن مناسب ازدواج می کنند، از نظر 
جسمانی نیز سالم تر هستند، رشد اخالقی، معنوی و 
اجتماعی در آنها بیشتر است و در مجموع از سالمت 

جسمی و روانی باالتری برخوردار هستند.« 
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آگهی ثبتی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و13 آئین نامه تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:
1-پرونده کالسه 65۲  و رای شماره ۲1848مورخه1۳94/1۲/18 به  تقاضای آقای / خانم یوسف طاری  فرزند اسماعیل نسبت به ششدانگ 
پرورش ماهی وتاسیسات وساختمان بمساحت 98۲/55مترمربع مجزی شده از پالک 1۰۰-اصلی واقع در بخش 5  شهرستان خرم آباد خروجی 
از مالکیت مالك اولیه)رسمی( آقای /خانم یوسف طاری  رسیدگی وتایید انشاء گردید مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا« به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد  تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارایه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از 
انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۰7/18                                         محمد علی ابراهیمی  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/۰8/۰۲                رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خرم آباد
م/الف 41262

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی موضوع ماده 3 قانون و13 آئین نامه تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:

1-پرونده کالسه 449  و رای شماره 1۰۰64۳۰مورخه1۳95/5/18به تقاضای آقای / خانم الهام محمدپور فرزند اسفندیار   نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت بمساحت ۲۰۳مترمربع مجزی شده از پالک ۲۲۰فرعی  از41-اصلی  واقع در بخش۲ شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالك 
اولیه)رسمی( آقای /خانم سید لطفعلی بنی هاشمی  رسیدگی وتایید انشاء گردید مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا« به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد  تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارایه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از 
انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۰7/18                                        محمد علی ابراهیمی 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/۰8/۰۳                رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خرم آباد
م/الف 41317

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اطالعیه

بدینوسیله به اطالع می رساند پروانه ساختمانی به شماره 68/ 1۲14 / ب /9۳ به تاریخ 1۳9۳/۰۲/18  مربوط به پالک ثبتی9۲9 /9۰  بخش 
مرکزی - قطعه آینه ورزان حوزه دماوند به نشانی روستای آینه ورزان  خیابان آبشار کوچه فروردین  مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی می باشد.

ایلنا| معاون قضائی رئیس دادگستری استان تهران 
در امور زندانیان از جلب رضایت اولیای دم پرونده ۲۰ 
نوجوان محکوم به قصاص در استان تهران توسط گروه 
پیشگیری از سلب حیات نوجوانان قوه قضائیه خبر داد.

احمد مظفری، معاون قضائی رئیس دادگســتری 
استان تهران در امور زندانیان درباره صدور حکم اعدام 
برای اطفال زیر 18 ســال گفت: »درحال حاضر حکم 
اعدام دولتی نداریم. ما به کنوانســیون حقوق کودک 
پیوسته ایم و قوانین آن را رعایت می کنیم، اما قصاص 
حقی خصوصی اســت و قوه قضائیه نمی تواند در آن 
دخالت کند، اما قانونگذار دراین خصوص حمایت های 
زیادی انجام داده است.« مظفری با بیان این که براساس 

قانون فردی که مرتکب قتل می شــود، باید حرمت و 
ماهیت جرم ارتکابی را شناخته و به رشد عقلی رسیده 
باشد، ادامه داد: »اگر چنین فردی رشد عقلی داشته 
و مرتکب قتل شــده باشــد، آیا باز هم باید مستثنی 
شود؟« او با تأکید برضرورت استفاده از مشارکت های 
مردمی در پرونده های قصاص گفت: »در دادگستری 
اســتان تهران کمیتــه اجرایی کــودک و نوجوان را 
تشکیل داده ایم که در آن بحث های حمایتی مطرح 
می شــود و همچنین دفتر حمایت از زنان و کودکان 
در تهران تشکیل شده است که در این دفتر موضوعات 
مبتال به کودکان و نوجوانان در اســتان مورد بررسی 
قرار می گیرد.« دبیر کمیســیون عفو و بخشــودگی 

دادگستری اســتان تهران با اشــاره به تشکیل گروه 
پیشگیری از ســلب حیات نوجوانان ادامه داد:   »این 
گروه برای مواردی که براســاس قانون و با جمع شدن 
شرایط ضروری حکم قصاص صادرشده، در چارچوب 
قانون فعالیت می کند و سعی درجلب رضایت اولیای 
دم دارد. سال گذشته ۲۰ کودک و نوجوان محکوم به 

قصاص در استان تهران توسط این گروه موفق به جلب 
رضایت اولیای دم شده اند.«او گفت: »درمصاحبه ای 
که با قاتل ستایش داشتم، مشــخص شد که وی به 
رشد عقلی رسیده است و حرمت جرم ارتکابی را هم 
می داند، لذا باید منتظر تصمیم نهایی دیوانعالی کشور 

بود.« 

معاون قضائی رئیس دادگستری استان تهران خبر داد:  

جلب رضایت اولیای دم پرونده ۲۰ نوجوان محکوم به قصاص در سال گذشته
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