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  شنبه  5 مرداد1398  شماره 5080 

امامرضا)علیهالسالم(:
پيوند خويشاوندی را برقرار كنيد گرچه با جرعه آبی باشد، و 
بهترين پيوند خويشاوندی، خودداری از آزار خويشاوندان است.
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اوقات شرعی به افق تهران
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 آغ��از عملي��ات غرورآفري��ن  مرص��اد  در منطق��ه اس��الم آباد غرب )1367 ش(  ي��ك قرارداد نفتی بي��ن ايران و افغانس��تان در كابل امضاء ش��د. )1356ش(   حركت امام  رض��ا )ع( از مدينه به خراس��ان محل حکومت مامون عباس��ی)200 ق( امروز در تاریخ
  رحل��ت فقي��ه ب��زرگ  مالمحم��د ش��ريف  مازندران��ي معروف به  ش��ريف العلماء  )1246ق(  رحلت آيت اهلل  س��يد جواد حس��ني خرمش��اهي عالم مش��هور كرمانش��اه )1375ش(  س��ازمان نظام پزش��کی كار خود را آغاز ك��رد. )1348 ش(
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روزنامه             

آگهى مفقودى
اینجانــب عبــاس باالپــور کورعباســلو  مالــک خــودروى پراید  به شــماره شاســى   
 شــماره موتور 1766288  به علت فقدان اســناد فروش تقاضاى 
رونوشت المثنى اسناد مذکور را نموده ام  لذا چنانچه هر کس ادعایى در مورد خودروى 
مذکــور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى شــرکت ایران خودرو واقــع در کیلومتر 14 
جاده مخصوص تهران کرج شهرك پیکانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهى 
است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد)پارس آباد مغان (

****************************************************
اصل ســند مالکیت (برگ سبز) خودروى  پراید به شماره انتظامى 91 413 س 35 
شــماره شاسى   وشــماره موتور 1766288 بنام عباس باالپور کور 

عباسلو  مفقود شده و از درجه  اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان
****************************************************

کلیــه مدارك خودرو (کارت خودرو - برگ ســبز و...) پژو 6 به رنگ نقره اى متالیک 
مدل 1394 با شماره موتور 6  و شماره شاسى 6 و شماره پالك 31 ق 117 6 ایران 45 
به نام مهدى کرمى فرزند على با شــماره ملى 2980880019 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد . (کرمان)
****************************************************

بارنامه مربوط به شــرکت نورد فوالد صنعتى و ســاختمانى یزد به شــماره 801046 
به نام علیرضا عســکرى بدویــى فرزند غالمعباس با کد ملــى 2992799378 مربوط به 
کمپرسى 18 چرخ به شماره پالك 151ع 19 - ایران 45 - بار (سنگ آهن - فله ) - به 

مقصد جالل آباد زرند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . (کرمان) 
****************************************************

آگهى ثبتى 
تاســیس موسســه غیر تجــارى حقوقى آفتاب فرشــته عدالــت ایرانیــان در تاریخ 
1398/05/01 بــه شــماره ثبت 145 به شناســه ملــى 14008489254 ثبت و امضا 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیــر جهت اطالع عموم آگهى مى گردد. 
موضوع: ارائه کلیه خدمات حقوقى، مشــاوره، کارشناســى و انجام امــور وکالت با توکیل 
از جانــب اشــخاص حقیقى و حقوقــى ایرانى و خارجى در مراجع قضایى و شــبه قضایى و 
انتظامــى- ادارى- مالــى- ثبتى و امور حســبى- دادگاه خانواده و اطفــال- دادگاه ویژه 
روحانیــت و دادگاه نظامى، دادگاههاى انقالب، دادگاه عالى انتظامى قضات، دیوان عدالت 
ادارى- شــعب بدوى و تجدیدنظر، کیفرى اســتان و دیوانعالى کشــور، و همچنین مراجع 
مربوط به شــوراى رقابت، اتحادیه ها، اصناف، حوزه مالکیت معنوى و تعزیزات حکومتى- 
امور مالیاتى، گمرکات، زمین شهرى، شهردارى و کمیسیون هاى زیر مجموعه آنها- هیئت 
هاى رســیدگى تحت پوشــش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى، تنظیم قرارداد، وصول 
مطالبات، پیگیرى امور زندانیان، کمیســیونهاى قوانین اصالحى ثبت، قانون برنامه ســوم 
توســعه اقتصــادى- اجتماعى و نیز اجراى ماده 56 قانــون جنگلها و مراتع- قبول داورى 
از ســوى اشــخاص حقیقى و حقوقى و انجام آن در موارد اختالف و دعاوى در عرصه هاى 
مختلــف و پذیــرش حکمیت در همه جهات در حــوزه قوانین موضوعــه و موازین حقوقى 
بیــن الملل- اعالم نظر مشــورتى و ارائه دیدگاههاى علمــى در عرصه هاى متنوع حقوقى 
نقــد و ارزیابى علمى رویه هاى قضایى و اجرایى- و نیز تصدى و انجام خدمات آموزشــى 
و پژوهشــى در حوزه فعالیت موسســه و برگزارى نمایشگاه و همایش و کارگاههاى علمى 
و تخصصى- تشــکیل گروههــاى کارى در حوزه فعالیت- تبادل تجربــه، تعامل و همکارى 
متقابل با موسســات عمومى و نیز انجام هر گونه عمل حقوقى الزم در زمینه هاى موضوع 
فعالیــت، ارائــه خدمات داورى داخلى و بیــن المللى، وصول مطالبــات، انجام امور ادارى 
در صــورت لزوم پس از اخــذ مجوزهاى الزم در صورت نیاز اخذ مجــوز از مراجع زیربط، 
طبــق مجوز فعالیت به شــماره 208 مورخــه 1392/12/09 مرجع صــدور کانون وکالى 
دادگســترى چهارمحــال و بختیــارى- ثبت موضوع بــه تنهایى مجوز فعالیت نمى باشــد و 
انجام مفاد موضوع شــرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات الزم مى باشد شماره 
مجوز 208 تاریخ مجوز 1392/12/09 مرجع صادر کننده. مدت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود- مرکز اصلى: اســتان چهارمحال و بختیارى، شهرســتان لــردگان، بخش مرکزى، 
شــهر لردگان، خ جنب دادگســترى، خیابان رســالت، کوچه 10 مترى احمــدى، پالك 21، 
طبقه همکف کدپســتى 8891655565- ســرمایه شــخصیت حقوقــى: 1/000/000 
ریال مى باشــد. اســامى و میزان سهم الشرکه شــرکا: خانم کلثوم بابامیر به شماره ملى 
4669795929 دارنده 900/000 ریال ســهم الشرکه- آقاى سید خدابخش موسوى 
بیدله به شــماره ملى 4669920049 دارنده 100/000 ریال ســهم الشــرکه- اولین 
مدیــران: خانم کلثوم بابامیر به شــماره ملى 4669795929 و به ســمت رئیس هیئت 
مدیره و به ســمت عضو هیئت مدیره و به ســمت مدیر عامل به مدت نامحدود آقاى سید 
خدابخش موســوى بیدله به شــماره ملى 4669920049 و به سمت عضو هیئت مدیره 
بــه مدت نامحدود- دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد رســمى و بهادار و بانکى و 
تعهدآور شــرکت از قبیل، چک، ســفته، بروات و قراردادها و نامه هاى عادى و ادارى به 

امضاء مدیر عامل.
اداره کل ثبت اسناد و امالك

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى برفعلى حبیبى بردبرى داراى شناســنامه شــماره 4669633971 به شــرح 
دادخواســت به کالســه 980254 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده 
و چنیــن توضیح داده که شــادروان توحید حبیبى بردبرى بشناســنامه 4668969524 
در تاریــخ 98/3/7 اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگى گفتــه ورثه حیــن الفوت آن 
مرحــوم منحصر اســت به 1- رضــا حبیبى بردبــرى فرزند توحیــد ت ت 91/3/25 ش 
م 1276615698 فرزنــد متوفــى 2- صدیقــه حبیبى بردبرى فرزنــد على مؤمن ت ت 
63/5/9 ش م 1288433158 همســر متوفــى 3- گل افــروز حبیبــى بردبرى فرزند 
ویســعلى ت ت 37/6/14 ش م 4669647377 مــادر متوفــى 4- برفعلــى حبیبــى 
بردبرى، فرزند على پنا ت ت 30/1/9 ش م 4669633971 پدر متوفى. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى 
دارد و یــا وصیتنامــه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا 

تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئیس شوراى حل اختالف شماره 6- حوزه قضائى لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــا ارســالن محمودیــان داراى شناســنامه شــماره 4660363902 بــه شــرح 
دادخواســت به کالســه 980250 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان کــورش محمودیان بشناســنامه 4669010271 در 
تاریــخ 98/4/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1-ارسالن محمودیان فرزند کورش محمودیان ت ت 1375/3/23 ش 
م 4660363902 فرزنــد متوفــى 2- اردالن محمودیان فرزند کورش محمودیان ت ت 
1393/1/3 ش م 4661033248 فرزنــد متوفــى 3- ناهید محمودیان فرزند کورش 
محمودیان ت ت 1380/2/13 ش م 4660528261 فرزند متوفى 4- زهرا محمودیان 
فرزنــد کورش محمودیان ت ت 1388/4/16 ش م 4660822613 فرزند متوفى 5- 
فرشــته محمودیان همســر کورش محمودیان ت ت 1354/6/5 ش م 4669011071 

همســر متوفى 6- ماه نســاء محمودیان فرزند عوض محمودیان ت ت 1314/4/10 ش 
م 4669001048 مادر متوفى. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را 
یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

رئیس شوراى حل اختالف شماره 6- حوزه قضائى لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا صفدر اکبرپور منجرموئى داراى شناســنامه شــماره 4669642898 به شــرح 
دادخواســت به کالســه 980257 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان على اکبرپور منجرموئى بشناسنامه 4669179454 در 
تاریــخ 67/3/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1-جمشــید اکبرپــور منجرموئى فرزنــد علــى ت ت 43/7/15 ش م 
4669664743 فرزنــد متوفى 2- نصرت اکبرى منجرموئى فرزند على ت ت 29/1/3 
ش م 4669633279 فرزنــد متوفــى 3- حیــدر اکبرپور منجرموئــى فرزند على ت ت 
42/4/2 ش م 4669662201 فرزند متوفى 4- صفدر اکبرپور منجرموئى فرزند على 
ت ت 35/3/10 ش م 4669642898 فرزند متوفى 5- صنم جان اکبرپور منجرموئى 
فرزنــد علــى ت ت 32/2/1 ش م 4669635476 فرزند متوفى 6- ماهى جان کریمى 
منجرموئى فرزند عباس ت ت 1304/8/4 ش م 4669177680 همســر متوفى. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبــور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئیس شوراى حل اختالف شماره 6- حوزه قضائى لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
 آقــا ســید کبیــر موســوى داراى شناســنامه شــماره 4660221849 بــه شــرح 
دادخواســت به کالســه 980253 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان سیدرضا موسوى بشناسنامه 4661214722 در تاریخ 
98/4/23 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- کبیر موسوى فرزند فاضل داراى شناسنامه شماره 4660221849و تاریخ 
تولد 71/12/8 پدر متوفى 2- ســیده طیبه موســوى بیدلى داراى شناســنامه شــماره 
4660239675و تاریخ تولد 72/4/10 مادر متوفى. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. 
رئیس شوراى حل اختالف شماره 6- حوزه قضائى لردگان

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
به آقاى حجت اله قربانى فرزند محمد کد ملى 2360055518 و آقاى عادل نصارى 
فرزند ناصر کد ملى 5859322690 نظر به اعالن تخلف بدون شــماره مورخ 96/7/11 
پلیس آگاهى شهرســتان لــردگان مبنى بر حمــل کاالى قاچاق با خودرو پراید به شــماره 
انتظامــى ایــران 34-832 ق 14 و عدم شناســایى حامل، مالــک از آدرس موجود، آقاى 
حجــت اله قربانى فرزند محمد کد ملى 2360055518 و آقاى عادل نصارى فرزند ناصر 
کد ملى 5859322690 در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب در یک 
نوبت از طریق روزنامه کثیراالنتشــار نشــر تا ضمن مراجعه به دفتر شعبه اول تعزیرات 
حکومتى شهرستان لردگان در مورخه 98/06/03 ساعت 10 صیح جهت رسیدگى حاضر 
شوند بدیهى اســت در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام خودرو توقیفى به عنوان 
بالصاحــب بنفع ســتاد اجراى فرمان حضــرت امام (ره) ضبط و در خصــوص پرونده اظهار 

نظر مى گردد. 
 علیخانى-رئیس اداره و شــعبه اول بدوى تخصصى ویژه رسیدگى و تخلفات قاچاق کاال و
 ارز- تعزیرات حکومتى شهرستان لردگان

آگهى مزایده اموال غیر منقول اسناد ذمه
آگهى مزایده مال غیر منقول ( اســناد ذمه ) پرونده کالســه 9700107 ششدانگ 
یــک قطعه باغچه به مســاحت 1018/50 متر مربع قطعــه دوم پالك 2151 فرعى مفروز 
و مجزى شــده از پالك 1000 فرعى از ســنگ 56 اصلى واقع در قریه مشــاء حوزه ثبتى 
دماوند محدود به حدود شــماال به طول 12 متر ســیم تورى اســت بــه خیابان 14 مترى 
شــرقا به طول 80 متر پى اشتراکى اســت با قطعه باقیمانده مفروزى جنوبا به طول 50/ 
13 متر به دیوار قطعه 99 فرعى غربا به طول 80 متر پى اشــتراکى اســت به قطعه اول 
مفــروزى که ذیل ثبت شــماره 49711 صفحه 451 دفتر 234 بنــام اقاى حبیب صدریا 
صادر و تســلیم گردیده اســت و بموجب چک شــماره 15 / 880819 بانک ملت شــعبه 
دکتر فاطمى آقــاى مصطفى دخانچى مازاد دوم پالك در قبال مبلغ 1122700000 ریال 
در ردیف 6646 مورخ 09/ 10 /1397 بازداشت مى باشد و مازاد سوم پالك برابر نامه 
9700109 بــه مبلغ 1659636000 ریال مــورخ 10/ 10/ 1397و مازاد چهارم پالك 
برابر شــماره 9700112 به مبلغ 4615150000 ریال مورخ 17/ 10 / 1397 اجراى 
ثبت دماوند و مازاد پنجم برابر نامــه 1398191000110394 مورخ 1398/02/03 
دادگاه مدنــى دماوند به مبلغ 6795150000 ریال بازداشــت مى باشــد که بعلت عدم 
ایفاى تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت کالســه 9700107 شــده اســت و برابر نظریه 
مورخ 03/07/ 1398 کارشــناس رســمى دادگســترى توصیفى اجمالى مورد بازداشتى 
عبارت اســت از ملک فوق واقع در دماوند مشــاء بلوار ناهید ملک مذکور به صورت یک 
قطعه زمین مستطیل شکل با پایه هاى فلزى و فنس محصور شده است و فاقد هر گونه 
ابنیه و انشعابات برق و گاز شهرى است و تعدادى درخت گردو که سن آنها بین 6 الى 11 
ســال مى باشــد داخل پالك وجود دارد و به مبلغ 8657250000 ریال ( هشت میلیارد 
و ششصد و پنجاه و هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ) ارزیابى شده است لذا 
مقدار 0/790 (هفتصد و نود هزارم ) دانگ مشــاع از ششــدانگ معادل طلب بستانکار 
و دو عشــر اضافى جهت وصول طلب دارنده چک ( بستانکار ) و حقوق دولتى کالسه فوق 
الذکــر در روز یکشــنبه مورخ 1398/05/27 از ســاعت 9 الى 12 ظهــر در اداره ثبت 
اسناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شهید بهشتى جنب سینما پرستو 
اداره ثبــت اســناد و امالك دماوند ازطریــق مزایده به فروش مى رســد مزایده از مبلغ 
8657250000 ریال ( هشــت میلیارد و ششــصد و پنجاه و هفت میلیون و دویســت و 
پنجاه هزار ریال ) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقدأ فروخته خواهد شد. شرکت 
در جلسه مزایده براى عموم آزاد است و فروش کال نقدى است چنانچه روز تعیین شده 
با تعطیل رســمى مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلســه مزایده در همان ساعت و مکان 
تشــکیل خواهد شــد. طالبین و خریداران میتواند جهت شــرکت در مزایده با ارائه چک 
تضمین شــده بانک ملى به مبلغ پایه مزایده در جلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا بدهى 
هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشــعاب و اشــتراك و مصرف و نیز بدهى هاى 
مالیاتــى و عوارض شــهردارى و غیره که رقم قطعى آنها براى این اداره معلوم نشــده به 
عهده برنده مزایده اســت و تنظیم ســند انتقال موکول به ارایه مفصا حسابهاى دارایى و 

شهردارى و ... خواهد بود.6210/1 تاریخ انتشار آگهى 1395/05/05
کفیل اداره ثبت اسناد و امالك دماوند - عابدین نورى شیرازى

آگهى تغییرات شــرکت ســامان اندیش شــهر و روستا سهامى 
خاص به شماره ثبت 8394 و شناسه ملى 10860265598 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 
1398/4/11 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : -1 اعضاء هیئت 
مدیــره تا تاریخ 1400/4/11 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
آقاى اسداله خلج کجى به شماره ملى 2690493268 و آقاى 
علیرضا محفلى به شــماره ملى 2091827746 و آقاى عیسى 
خاتمى به شــماره ملــى 2279279721 و آقاى رضا میرزاپور 
به شــماره ملــى 4322149197 تا تاریــخ 11/04/1400. 
-2 آقــاى حمیــد نصر بــه شــماره ملــى 0044473540 به 
عنــوان بــازرس اصلى ، خانــم شــراره امامى به شــماره ملى 
2279649918 به عنوان بازرس على البدل براى یک ســال 
مالى انتخاب گردیدند. -3 روزنامه کثیراالنتشار سیاست روز 

جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان مازندران اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى سارى (545067)

آگهى تغییرات شرکت سامان اندیش شهر و روستا سهامى خاص به شماره 
ثبت 8394 و شناسه ملى 10860265598 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/4/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : -1 ســمت اعضاء هیئت مدیره تــا تاریخ 1400/4/11 
بــه قرار ذیــل تعیین گردیدنــد: آقاى اســداله خلج کجى به شــماره ملى 
2690493268 به ســمت رئیــس هیئت مدیره و آقــاى علیرضا محفلى 
به شــماره ملــى 2091827746 به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره و 
آقاى عیســى خاتمى به شماره ملى 2279279721 به سمت عضو هیئت 
مدیــره و آقاى رضا میرزاپور به شــماره ملى 4322149197 به ســمت 
عضو هیئت مدیره و آقاى علیرضا محفلى به شــماره ملى 2091827746 
به ســمت مدیرعامل. -2 کلیه اســناد بانکى (چکها) وکلیه اوراق و اسناد 
بهادار و بانکى و قراردادها عقود اســالمى و ضمانتنامه ها و پیمان نامه ها 
با امضاى مشــترك آقاى اســداله خلج کجى (رئیس هیئت مدیره) و آقاى 
علیرضــا محفلــى (نایب رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل) همــراه با مهر 
شــرکت معتبر خواهد بود و ســایرنامه هاى عادى و ادارى با امضاى منفرد 
آقاى اسداله خلج کجى (رئیس هیئت مدیره) یا آقاى علیرضا محفلى (نایب 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مازندران اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى سارى (545069)

–

دفتر ســرمایه گذارى و مشارکت هاى  شــهردارى منظریه در نظر دارد باستناد 
مصوبه 1 صورتجلســه شــماره 91 مورخ 98/4/3 شوراى اسالمى شهر منظریه ، 
احداث و راه اندازى مجتمع خدمات رفاهى بین جاده اى شهر منظریه در زمینى به 
مساحت 20 هزار مترمربع را با شرایط ذیل انجام دهد. لذا متقاضیان مى توانند 
همه روزه جهت اخذ مدارك شــرکت در فراخوان و بازدید از محل ، تا پایان وقت 
ادارى روز ســه شــنبه مورخ 98/5/15 به دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت 

هاى شهردارى مراجعه نمایند.
شرایط مزایده:

1- روش اول: واگــذارى قطعــى زمین و کلیه مجــوزات ( موافقت نامه اصولى 
از ســازمان راهــدارى و حمل و نقــل جاده اى ، بر مبناى قیمت هیئت کارشــناس 

رسمى).
2- روش دوم: مشــارکت مدنى با بخش خصوصى و شــرکت بر اســاس آورده 
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  تلفنی آگهی می پذیرد

شاه  کليد مبارزه با زمين خواری چيست؟ 
اعتق��اد بس��ياری از كارشناس��ان ب��رای حل معضالت��ی مانند 
زمين خواری و تغيير كاربری اراضی كش��اورزی بايد به س��مت 
بی اعتباری اس��ناد غيررس��می و افزايش اعتبار اس��ناد رس��می 
حركت كرد. صاحب نظران، شاه كليد حل معضل زمين خواری را 
بی اعتباری اسناد غيررسمی می دانند كه اين امر  با اصالح قانون 

قديمی ثبت مصوب 1310 امکان پذير است.
زمين به عنوان عرصه برای س��رمايه گذاری، نقش بسيار مهمی 
در رونق اقتصادی دارد. زيرا از ابتدايی ترين نيازهای سرمايه گذار 
برای س��اخت يك واحد توليدی يا س��اخت واحدهای مسکونی، 
زمين اس��ت. اگر سرمايه گذار نس��بت به مالکيت خود در مورد 
زمين اطمينان نداش��ته باش��د، نمی تواند با خيالی آسوده وارد 

فعاليت های اقتصادی شود.
در بخش كش��اورزی نيز مانند ديگ��ر بخش های اقتصادی برای 
رونق يافتن نياز اس��ت تا عرصه آن دارای امنيت باش��د نه اينکه 
ع��ده  ای برای س��ودجويی خود بتوانن��د به راحت��ی زمين های 
كش��اورزی را قطعه قطعه كرده و برای ويال سازی و مانند آن به 
فروش برسانند. در واقع نبايد اجازه داد، به راحتی در زمين های 
كش��اورزی تغيير كاربری رخ دهد كه نتيجه ای جز دست درازی 

به زمين های كشاورزی و زمين های ملی نخواهدداشت.
در سال های اخير در منطقه ماريان مشهد، عده ای سودجو 150 
هکتار از زمين های كش��اورزی مش��هد را به قطع��ات هزار و دو 
هزار متری تقس��يم و از طريق معامالت غيررسمی )قولنامه ای( 

به مردم فروخته اند.
 محمدج��واد رنجبر مدير امور اراضی جهاد كش��اورزی اس��تان 
خراسان رضوی دراين باره می گويد: »حدود 630 فقره اقدام به 
ساخت وس��از و ديواركشی غيرمجاز و تغيير كاربری در اين 150 
هکتار انجام ش��ده بود كه با دس��تور دادس��تان مشهد و شورای 
حفظ حقوق بيت المال در استان در هشتم فروردين ماه، بيش از 

500 فقره آن قلع وقمع شد«.
در روزه��ای اخير خبرهاي��ی مبنی بر رفع تص��رف از يك هزار 
و 229 مترمرب��ع اراض��ی ملی ب��ه ارزش 13 ميلي��ارد ريال در 
شهرس��تان عسلويه استان بوشهر منتشر ش��د. خبرهايی از اين 

دس��ت به طور متناوب در رسانه ها منتش��ر می شود. سؤال اين 
اس��ت كه راه حل اين معضالت چيس��ت؟ آيا برخوردهای شديد 

قضائی می تواند اين مشکل  را حل كند؟
برخوردهای بدون تبعيض قضائ��ی، راه حل معضل زمين خواری 
برخی معتقدند مواردی مانند زمين خواری، ريشه در سهل انگاری 
دس��تگاه های متولی دارد و برخوردهای قاطعانه در دستگاه های 
متولی مانند قوه قضائيه می تواند، مانع اقداماتی ازاين دست شود. 
علی صالحی رئيس كل دادگس��تری استان هرمزگان می گويد:» 
تغيير كاربری اراضی كش��اورزی، موضوع مهمی اس��ت و بايد با 
برخ��ورد قاطعانه، جلوی اقدامات غيرقانونی فرصت طلبان گرفته 
شود. دستگاه قضايی در جهت حفظ عرصه های طبيعی و اراضی 
كش��اورزی به عنوان سرمايه های نظام و تحويل آن به نسل های 
آينده به صورت شبانه روزی آماده همکاری با دستگاه های متولی 
اس��ت«. بهرام پارسايی سخنگوی كميس��يون اصل نود مجلس 
نيز معتقد است:»بايد رس��يدگی به پرونده های زمين خواری در 
قوه قضائيه تس��ريع ش��ود و بدون مماشات اش��د مجازات برای 
متخلفان در نظر گرفته ش��ود البته برگش��ت منابع طبيعی بايد 
در دس��تور كار قرار گيرد؛ اگر برخوردها جدی و بدون مماشات 
و تخفي��ف انجام ش��ود و همه در مقابل قانون يکس��ان باش��ند 
دست اندازی به طبيعت كاهش و دست متجاوزان به اراضی ملی 
قطع می ش��ود«. برخوردهای محکم و بدون تبعيض قوه قضائيه 
در اين موارد تأثيرگذار اس��ت اما زمانی كه دستگاه قضائی خود 
ي��ك ابزار قانونی در اختي��ار زمين خواران قرار می دهد، آيا ديگر 

برخوردهای قضائی كافی است؟ يا بايد قانون را اصالح كرد؟
اسنادغیررسمی،ابزارقانونیزمینخواران

قانون ثبت اس��ناد و امالك كش��ور در ماده 22 به صراحت فقط 
مالکيت افرادی را به رس��ميت می شناسد كه دارای سند رسمی 
برای ملك مورد ادعا باشند. با اين حال  به دليل رد اين ماده از 
س��وی شورای نگهبان، معامالت و اسناد غيررسمی )قولنامه ای( 
ني��ز در حال حاضر دارای اعتبار هس��تند. اعتباری كه در موارد 
بس��ياری به ابطال اسناد رس��می در محاكم قضائی می انجامد از 
آن جا كه اين اس��ناد فارغ از هرگونه نظارت حاكميتی هستند و 

قابليت استعالم ندارند، افراد سودجو می توانند به راحتی امالك 
مدنظرخود مانند اراضی ملی را قطعه قطعه كرده و به چندين نفر 
بفروشند. از همين رو گروه ديگری از كارشناسان معتقدند ريشه 
معضالت مطرح ش��ده در اعتبار اسناد غيررس��می )قولنامه ای( 
اس��ت. رضا ش��يران عضو كميس��يون اجتماعی مجلس معتقد 
اس��ت: »زمين خواران پس ازآن كه زمين های منابع طبيعی را به 
تص��رف درمی آورند برای فرار از مقررات و ممنوعيت های قانونی 
با استفاده از اسناد غيررسمی )قولنامه ای(، اين اراضی را به مردم 
واگذار می كنند و بدين وسيله منابع طبيعی را كه متعلق به همه 

مردم و خصوصاً نسل های آينده است را به تاراج می برند«
ابوترابی نماينده نجف آباد نيز اس��ناد غيررس��می را علت اصلی 
زمين خواری م��ی داند و می گويد :»ما نبايد فراموش كنيم در 
سال 1397 دو برابر جزيره ی قشم يعنی بيش از 97 هزار هکتار 
زمين خواری به خاطر اس��ناد غيررسمی )قولنامه ای( داشتيم. به 
اين صورت كه زمين روستاها يا شهرها را قطعه قطعه می كنند و 

با سند عادی می فروشند ولی زمين مال دولت است«.
در واق��ع زمين خ��واران به دليل وجود اعتبار معامالت و اس��ناد 
غيررس��می اس��ت كه می توانند ب��ه راحتی اقدام ب��ه تصاحب 
زمين های ملی يا تغيير كاربری اراضی كشاورزی كنند. به همين 
دليل كارشناسان معتقدند برای حل معضالت فوق بايد به سمت 
بی اعتباری اس��ناد غيررس��می و افزايش اعتبار اس��ناد رس��می 
حرك��ت كنيم. خدائيان، رئيس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك 
كش��ور می گويد: » سازمان ثبت قصد دارد لوايح و طرح هايی را 
به تصويب برس��اند تا اس��تفاده از اسناد غيررسمی به اين طريق 
محدود شود.« رئيس سازمان ثبت در ادامه يادآوری می كند :» 
از ديگر اقدامات در دستور كار، توسعه اعتبار اسناد رسمی است. 
س��ند رس��می در قانون ثبت از جايگاه خاصی برخوردار است و 
درصورتی كه در جامعه رواج داش��ته باش��د از بسياری از مفاسد 
جلوگيری می شود«. بايد ديد عزم مسئوالن سازمان ثبت اسناد 
و امالك برای حل ريشه ای معضل زمين خواری از طريق اصالح 
قانون 88 س��اله  ثبت چقدر جدی است. آيا در دوران جديد قوه 

الف قضائيه شاهد حل اين معضل خواهيم بود؟

عض��و كميس��يون بهداش��ت و درمان 
مباح��ث مط��رح  مجل��س درب��اره 
ش��ده در جلس��ه اعضای كميسيون 
بهداش��ت و درمان مجلس و روسای 
دانش��گاه های علوم پزش��کی با وزير 

بهداشت توضيحاتی را ارائه داد.
درخصوص جمع بندی مباحث مطرح شده در جلسه روسای 
دانش��گاه های علوم پزشکی و اعضای كميسيون بهداشت با 
حضور وزير بهداش��ت كه در ش��هر مشهد برگزار شد گفت: 
يکی از ش��ركت های دارويی گاليه داشت كه فاكتور هشت 
تولي��د و انبار كرده كه اين محصول تاكنون مصرف نش��ده 
است، به دليل نياز كشور به اين محصول خونی مقرر شد تا 
اكيپی برای رسيدگی به اين موضوع تشکيل و اگر اختاللی 
در توزيع و فروش اين دارو وجود داشت اين مشکل برطرف 

و مازاد آن صادرات شود.
عاب��دی در خصوص پرونده الکترونيك س��المت گفت: اين 
ابتدای راه است، از وزير بهداشت درخواست كرديم سيستم 
ارجاع و پزش��ك خان��واده را با جديت پيگي��ری كند، وزير 
بهداش��ت قول داد ك��ه پرونده الکترونيك س��المت در 50 
درصد مناطق كشور امسال اجرا و مابقی آن تا نيمه سال 99 
تکميل شود. اين نماينده مجلس افزود: سطح بندی خدمات 
بايد مستندس��ازی ش��وند، اين موضوع به اين معنا اس��ت 
ميزان MRI تجويری برای بيماران چقدر است و هزينه آن 
ب��ه چه ميزان خواهد بود، و اين موضوع چقدر برای كش��ور 
اثربخش خواهد بود، اين موضوعات اگر مستندسازی شوند 

می توانيم جلوی درخواست های اضافی را بگيريم.
وی گف��ت: در س��طح بندی خدم��ات بايد ثروت كش��ور به 
صورت عادالنه توزيع شوند، مشاهده می كنيم كه در برخی 
مناطق ماما وجود دارد اما  آن ها يك س��ال بيکار هس��تند و 
فقط حقوق دريافت می كنند در صورتی كه درس��طح بندی 
خدمات تعريف می شود كه يك ماما برای چندهزار جمعيت 

و در كجا بايد مشغول به ارايه خدمات شود.

عابدی افزود: سطح بندی خدمات نکته ای كليدی است كه 
ثروت كشور را در دس��ترس نيازمندان واقعی قرار می دهد 
و الزم اس��ت وزارت بهداشت با جديت اين موضوع را پيگير 

شود.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: مسائل 
مطرح شده در خصوص ماليات پزشکان نيز مورد بحث قرار 
گرفت، درآمد پزشکان به صورت ماهانه تا سقف دو ميليون 
و هفتصد هزارتومان معاف از ماليات است يعنی ساالنه سی 
و دو ميلي��ون تومان، و در صورت درآمد بيش��تر بايد مانند 
ساير اقشار ماليات بپردازند، اين موضوع قبال در رسانه ها به 

اشتباه 320 ميليون تومان ذكر شده بود.
وی گف��ت: در هرصورت پزش��کان باي��د اظهارنامه مالياتی 
تنظيم كنند، هزينه مطب از درآمد كسر می شود و به ازای 

مازاد آن بايد ماليات بپردازند.
عاب��دی ادام��ه داد: برخی از افراد در جامعه پزش��کی نبايد 
كارتخوان را وس��يله ای برای حمله به س��اير پزش��کان قرار 

دهند و مشکالتی را برای مردم فراهم كنند.
نماينده مجل��س در خصوص گاليه پرس��تاران درخصوص 
مطالباتش��ان گفت: قانون بهره وری متاسفانه در بسياری از 
جاها اجرا نمی ش��ود، اضافه كاری پرستاران حذف و در دل 
طرح قاصدك قرار گرفته اس��ت. وزير بهداشت قول داد كه 
سيس��تم  پرداخت عادالنه باشد و اميدواريم بحث اضافه كار 

از سامانه قاصدك خارج شود.
وی گفت: يکی ديگر از گاليه ها، تعرفه خدمات پرس��تاری و 
قانون س��خت و زيان آور بودن پرستاری بود، پرستاری كه 
پس از بيست س��ال كار حق بازنشست شدن را دارد كه به 

بهانه كمبود پرستار اين موضوع اتفاق نمی افتد.
عابدی تصريح كرد: اس��تاندارد پرس��تار ب��ه تخت، كيفيت 
خدمات را تحت الشعاع قرار می دهد كه از در اين خصوص از 
استاندار خواستيم از ظرفيت تامين اجتماعی و دانشگاه های 
علوم پزش��کی برای كاهش بار مراجعات پزشکی از استفاده 

فارس كند. 
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