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اجرای طرح زوج و فرد پولی ،قانونی نیست

Society

میزان :رئیس پلیس راهور تهران گفت :اجرای هرگونه طرح برای پولی کردن محدوده
زوج و فرد ،غیر قانونی است .سردار محمد رضا مهماندار در گفت و گو با خبرنگار گروه
جامعه خبرگزاری میزان ،در مورد اجرای طرح پولی کردن تردد در محدوده زوج و فرد و
اخذ عوارض از خودروها برای تردد در این محدوده گفت :موضوع اخذ عوارض برای تردد
در محدوده طرح زوج و فرد از سوی شهرداری در شورای عالی ترافیک تهران ،مطرح شد؛
اما این موضوع رأی نیاورد و اجرای آن منتفی شد .وی در پاسخ به این سوال که معاون
شهردار اعالم کرده است که سه ماه پس از اجرای طرح ترافیک ،طرح جدید زوج و فرد
هم اجرا می شود ،تاکید کرد :این موضوع صحت نداشته و شهرداری نمی تواند هر زمان
که خواست ،طرح گرفتن عوارض از خودروهای محدوده زوج و فرد را اجرا کند .رئیس
پلیس راهور تهران گفت :ما مخالف اخذ عوارض برای ورود به محدوده زوج و فرد هستیم.

مهلت تعویض کارت هوشمند ملی تمدید نمیشود

انتظامی

مهر :سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به تاریخ اعتبار کارتهای
ملی گفت :مهلت تعویض کارت هوشمند تمدید نخواهد شد .سیفاله ابوترابی
گفت :کارتهای ملی که بیست و نهم اسفند مهلت پایان اعتبار آنهاست از
ابتدای فروردین  ۹۷هیچ اعتباری نخواهد داشت و قابل استفاده نخواهدبود.
ابوترابی توصی ه کرد :شهروندان حداقل تا قبل از  ۲۹اسفند پیش ثبتنام و با
توجه به زمانبندی ها به مراکز مراجعه کنند تا بتوانند بدون مشکل از خدمات
مدنظرشان مثل استعالمهای مختلف استفاده کنند .ابوترابی افزود :تاکنون
بیش از  ۳۷میلیون نفر پیش ثبتنام کردهاند و  ۳۳میلیون نفر به صورت کامل
مراحل ثبتنام را انجام دادهاند و کمی بیشتر از  ۳۱میلیون نفر هم کارت ملی
هوشمند خودشان را تحویل گرفتهاند.

پلیس ،شکایت از شهرداری تهران را پس گرفت

تسنیم :نیروی انتظامی شکایت از شهرداری تهران درباره ادعای قرارداد میلیاردی با
دانشگاه پلیس را پس گرفت .سردار منتظرالمهدی اظهار داشت :با توجه به اطالعیه
روابط عمومی شهرداری تهران و بیان توضیحات الزم ،نیروی انتظامی شکایت خود از
این مجموعه را پس گرفته است.وی در واکنش به انتشار شایعاتی مبنی بر واریز بخشی
از درآمد حاصل از تعویض پالک به حساب فرماندهان ناجا و موسسه راهگشا گفت :این
مطلب کذب ،همزمان با اختالفاتی که درخصوص الزامی بودن یا نبودن ثبت نقل و انتقال
خودرو در دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده بود ،منتشر شد.بر این اساس پلیس اطالعات
ناجا  5نفر از این شایعه پراکنان را شناسایی و دستگیر کرد که همگی تحویل مراجع
قضایی شــده و قرار وثیقه برای آنها صادر شد .متاسفانه هر  5نفر دستگیر شده جزو
کارکنان دفاتر اسناد رسمی بودند.
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ایران ،یکی از عصبانی ترین کشورهای دنیاست

عصبانینباش

میراث
مرمت  ۱۱شیء تاریخی در بشرویه

دریا قدرتی پور| گروه جامعه
گاهی عصبانیت از یک مشت شروع م یشود؛ گاهی از یک فحاشی .خیلی از این
powerfullsea@yahoo.com
نزاعها پایت را به زندان م یکشاند یا اگر سن و سالی نداشته باشی ،باید در کانون
اصالح و ت ربیت آب خنک بخوری تــا در اول خط زندگی ،کابوس مرگ را ببینی .دعواهای خیابانی و فیزیکی ،آخرین گام ملودی
خشونت است که در شکلهای مختلف ظهور م یکند .گاهی حتی به یک بهانه ساده مثل چپ نگاه کردن.

شاید خیلی از گندهالتهایی که حاال دارند
در زندان آبخنک میخورند ،نمیدانستهاند
که اگر وسط دعوا خون از دماغ کسی بیاید،
چقدر بدبختی آوار میشود روی سرشان.
جرقه بســیاری از نزاعهای خونین از یک
فحش زبانی شروع میشود؛ فحشی که مثل
یک بشکه باروت طرف را میترکاند و آنوقت
دو طرف به هم میپرند.
طبق ماده  ۶۰۸قانون مجازات اســامی،
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال
الفاظ رکیک ،آدم بددهن به مجازات شالق
تا  ۷۴ضربه یا  ۵۰هزار ریال تا یک میلیون
ریال جزای نقدی محکوم میشود .بماند که
گاهی هم این توهینها به قتل ختم میشود.
بر همین اساس طبق ماده  ۶۱۴اگر کسی
عمدا طرف را طوری جرح و ضرب کند که
باعث ایجاد مشکل و کمبود ،شکستن یا از
کار افتادن عضوی از اعضای او شده یا سبب
مرض دائمی بشود یا یکی از حواس پنجگانه

او را از کار بیندازد یا باعث از بینرفتن عقلش
بشود ،در حالتی که قصاص ممکن نیست۲،
تا  ۵سال باید به زندان برود.
اگر به آمار زندانیان نگاهی بیندازیم ،به خوبی
روشن میشود که عامل بســیاری از این
مســائل که تعداد زندانیان را افزایش داده،
عصبانیتی است که نتوانســتهایم کنترل
کنیم.
حاال بر اساس تحقیقاتی که انجام شده ،ما
در زمره کشورهای عصبانی هستیم .دالیل
آن هم روشن و مشخص است .بی عدالتی،
مشــکالت فرهنگی ،بوق زدنهای مفرط،
عدم کنترل ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی و
بسیاری از مسائل دیگر باعث شده که ملتی
عصبانی باشیم و قاتالنمان جزو همین افراد
عصبانیباشند.
حمید ســهرابی ،روانشــناس ميگويد:
جوانان در دعواهای خود دنبال منافع فردی
نیستند .نزاعهای محله به محله و کالس به
جامعه زنان

کالس از نزاعهایی اســت كه معموال برای
ترســاندن حریف به کار میرود .به اعتقاد
این کارشــناس ،دعواها گاهي به تعارض
خرده فرهنگها هم باز ميگردد .اينكه فرضا
در شــهري مثل اصفهان كه آمار مهاجرت
باالست ،جوانان روستايي در پي يافتن شغل
به شهر ميآيند؛ اما اسكان آنها در شهر ،به
دليل ناآشنایی آنها با فرهنگها ،ناخواسته
باعث تعرض به يكديگر و هنجارشــكني
ميشود .اين يك واقعيت غيرقابل انكار است
كه يك روســتايي مهاجر ،مقررات زندگي
شهري را نداند و از حق شهروندي بياطالع
باشد و نداند حق خود را چطور ميتواند از
طريق قانوني پيگيري كند.
سهرابی عوامل بســیاری را موجب کاهش
آستانه تحمل فرد دانســته و میگوید :به
عنوان مثال ،شرایط اجتماعی و مشکالت
افراد ،یکی از علل مســتقیم نوسان آستانه
تحمل در افراد است.

ابتکار30 :درصد پست های مدیریتی ،به زنان اختصاص می یابد

ایرنا :معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده
از برنامه ریــزی دولت برای اختصــاص  30درصد
پستهای مدیریتی به زنان خبر داد و گفت :در صورت
تحقق این هدف دولت دوازدهم ،دستاورد قابل توجهی
برای بانوان به همراه خواهد داشت .معصومه ابتکار

روز دوشنبه در نشست سفرای خارجی مقیم تهران
با موضوع دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران در
حوزه حقوق بشر افزود :رئیس جمهوری دستور داده
است که  30درصد از پست های مدیریتی در اختیار
زنان قرار گیرد و برای دســتیابی به این هدف چهار
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وی میافزاید :دالیل زیادی میتواند آرامش
اشــخاص را به هم بزند .آمار مشــکالت
خانوادگی ،تحصیلی ،مالــی و عاطفی در
دنیای"ماشینیزه" امروز ،بسیار باال رفته و این
موضوع ،یکی از عوامل اصلی نوسان آستانه
تحمل افراد است .این قبیل موارد موجب
میشو د شخص به سرعت دست به یقه شود
و به عواقب آن که گاه غیرقابل جبران است،
نیندیشد.
دکتر مسعود غفاری ،کارشناس اجتماعی
نیز در اینبارهمیگوید :اگر اشخاص ،کمی به
عواقب درگیریهایی که از موارد کماهمیتی
چون یــک تصادف ،اختالف بر ســر جای
پارک اتومبیل ،تنه به تنه شدن در خیابان و
اختالف حساب شروع میشود ،بیندیشن د و
لحظهای به پدر و مادر و اعضای خانوادهشان

سال فرصت داریم.وی خاطرنشان کرد:ما برای تحقق
این هدف ،برنامه ریزی هــای الزم را انجام دادهایم و
در صورتی که این هدف محقق شود ،دستاورد قابل
توجهی برای زنان به شــمار می آید.معاون رئیس
جمهوری در امور زنان و خانواده اضافه کرد :در حال
حاضر  6پست معاونت ایجاد کرده ایم که یکی از آنان
مربوط به زنان اســت و این از تحوالت مهمی است

– و حتی خانواده طرف مقابل درگیری – فکر
کنند و تباه شدن یک ،دو یا چند زندگی را
پیش از وقوع اتفاق غیرقابل جبرانی در نظر
بگیرند ،حاضرند هر چیزی درباره انصرافشان
گفته شود ولی نزاع را ترک کنند .برخورد آرام
افراد با موضوعی که میتواند به یک درگیری
خونین تبدیل شــود هم نهتنها بیتفاوتی
نیست ،بلکه نشانه عقل و منطق باالی فرد
در لحظاتی است که به شدت امکان رخ دادن
نزاعی که شاید جبران نشود ،هست و قطعا
این موضوع با بیتفاوتی فرق دارد.
وی میافزایــد :درباره دالیــل ایجاد نزاع
خیابانی نمیشــود نظر مطلقــی را ابراز
کرد ،چون این نزاع با علل متفاوتی ایجاد
میشــود؛ واکنش پرخاشجویانه رفتاری
میتواند به علــت یک تصادف ســاده و

که نشان می دهد بانوان در حال ورود به عرصه های
تصمیم سازیهستند.
ابتکار خاطرنشان کرد :عالوه بر این ،شاهد حضور زنان
در قوه قضائیه هستیم و زنان به عنوان دادیار و رایزنان
حقوقی می توانند در قوه قضائیه فعالیت کنند.
وی با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف
توسعه انسانی در بخش زنان اظهارداشت :در سالهای

بیخسارت باشــد یا دالیل ديگری چون
حادثه تلخی را به عنوان عقبه خود داشته
باشد؛ در حالی که حتی بزرگترین دلیل
نزاع که میتواند مسائل ناموسی باشد نیز
باید از طریق قانون حل و فصل شــود نه
اینکه هرکس با شخص دیگری اختالف
داشت ،وی را به قتل برساند .در صورتي كه
هركس شخصا بخواهد اعمال قانون كند،
هرج و مرج و رفتارهای آنارشیستی ،جامعه
را دربر میگیرد .در هر حال دلیل کلی نزاع
خیابانی ،روحیه منفی تازهای است که در
جامعه ما شکل گرفته و آن "حق به جانب"
بودن افراد است .همه تصور میکنند حق
همواره با آنهاست و برای به دست آوردن
آن ،به رفتارهای خشونتآمیز هم دست
میزنند.

نخست انقالب بین  50تا  55درصد زنان باسواد بودند
که این رقم هم اکنون به 95درصد رسیده است و زنان
خألهای موجود در این زمینه را تکمیل کردهاند.وی
با بیان اینکه پیشــرفت ها حاکی از ثمر بخش بودن
سیاست ها و برنامه ها در سال های اخیر است ،افزود:
در حال حاضر 60تا 65درصد دانشجویان و 27درصد
از استادان دانشگاه ها را زنان تشکیل می دهند.

میزان 11 :شــیء تاریخی بــا  15ميليون تومان
هزينه در شهرســتان بشــرویه مرمت شد .سید
امیر سلیمانی رباطی مســئول نمایندگی میراث
فرهنگی،شهرستان بشرویه گفت :این آثار متعلق به
بخش خصوصی است که توسط کارشناسان مرمت
و در موزه خصوصی بشــرویه به نمایش گذاشته
شد.ســلیمانی رباطی افزود :این اشیاء شامل یک
جفت کفش متعلق به دوره قاجاریه ،کت برک بافی
شده ،پیراهن عروس متعلق به دوره قاجار و پهلوی
اول ،کتهای مخمل زنانه ،قرآن خطی متعلق به
دوره صفوی یا افشاریه ،دول آب یا سطل سفالی و
تنگهای سفالی متعلق به دوران تیموری و کتاب
دعای کاغذی نواری متعلق به اواخر قاجار اســت.
موزه خصوصی بشرویه از سال  ۸۷راه اندازی شده
و  ۱۵۰قطعه شیء تاریخی در این موزه در معرض
نمایش قرار دارد.

رفاه

پرداخت عیدی بازنشستگان
تأمین اجتماعی تا  ۱۵اسفند ماه

تی نیوز :مدیر عامل ســازمان تأمین اجتماعی
گفت :عیدی بازنشســتگان و مستمری بگیران تا
 ۱۵اسفندماه ســال جاری پرداخت میشود .تقی
نوربخش در حاشــیه افتتاحیه ساختمان جدید
شعبه  ۲۳تهران (شــهدای والفجر) گفت :عیدی
بازنشستگان و مســتمری بگیران تا  ۱۵اسفندماه
سال جاری پرداخت میشود.
وی در مورد امــاک بالتکلیف ســازمان تأمین
اجتماعــی افــزود :ســازمان تأمیــن اجتماعی
 ۲۰۰۰میلیــارد تومان امالک بالتکلیف داشــته
اســت که در نهایت برای آن تعیین تکلیف شده
است.

آگهی مزایده امالک مازاد اداره امور شعب بانک ملی استان چهارمحال و بختیاری شماره( 96/3نوبت دوم)
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شرح شرایط
ردیف
 -3رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است .
1
-4سپرده(ودیعه)شرکتدرمزایدهمعادل%5قیمتپایهمزایدهاستکهمتقاضیانبایدطییکفقرهچکتضمینیبانکملیایراندروجهادارهامورشعباستانچهارمحالوبختیاریبههمراهپاکتهایمربوطبهبرگهشرایطشرکتدر
در صورت خرید نقدی  %10تخفیف به خریدار داده خواهد شد( .برای کلیه کاربری ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات)
مزایدهتحویلدهند.

-5کلیهپاکاتحاویپیشنهاداتمتقاضیانخریدامالکدرساعت10صبحروزچهارشنبه 96/12/2درسالناجتماعاتادارهامورشعباستانبازگشاییخواهدشد،لذامتقاضیانمیتواننددرموعدیادشدهباارائهکارتشناساییدرجلسهمذکورشرکتنمایند.
-6امالکدارایمتصرفبهصورتوکالتبالعزلوتقبلکلیههزینههایمربوطبهاخذاستعالماتمأخوذهدرارتباطبانقلوانتقالوسایرمواردبرعهدهخریدارواگذارمیگردد(هزینهتنظیموکالتنامهبالمناصفه خواهدبود)
 -7برای کلیه امالک  ،بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار میگردد و برای امالک متصرفدار  ،وفق شرایط مندرج در برگ مزایده  ،تخلیه ملک برعهده خریدار است.
 -8امالکی کهبه صورتنقد و اقساط واگذار میشودقراردادمنعقدهبه روش اجارهبهشرط تملیک در امالک تملیکی میباشد.
-9هزینهآگهیوکارشناسیبرعهدهخریداراستومشارالیهمیبایستاینهزینهرابراساساعالمنظربانکقبلازانعقادقراردادنقدا ًدروجهبانکواریزنماید.
 -10متقاضیان خرید می بایست مبلغ000ر200ریال به حساب شماره 0110435904005در وجه اداره امور شعب استان چهارمحال و بختیاری (قابل واریز در کلیه شعب) واریز و اصل رسید را به همراه برگههای تکمیل شده تحویل دهند.
 -11فروش امالک بصورت نقد و اقساط بر اساس جدول اعالم شده ذیل صورت خواهد پذیرفت که خریدار می بایست صراحت ًا اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر نماید.
-12درصورتیکهمبلغپیشنهادیخریداران،بطورمساویباشد،اولویتفروشباشرایطنقدیمیباشد.
-13نحوه فروش امالک مازاد بانک به شرح ذیل اعالم میگردد.

2

امالک متصرف دار هم به صورت نقدی و هم با شرایط نقد و اقساط و با ارایه وکالتنامه بالعزل به فروش می رسد.

نحوهفروشباشرایطنقدواقساط:

ردیف

کاربری

مدت

1

تجاری  ،مسکونی ،اداری

دو ساله ( 24ماهه)

2

صنعتی  ،کشاورزی ،دامداری و خدماتی

دو ساله ( 24ماهه)

شرایط اقساط
 50درصد نقد  %50 +اقساط ماهیانه بدون سود

 %30نقد  %70 +اقساط ماهیانه با سود %20
 %30نقد  %70 +اقساط ماهیانه بدون سود

امالک مورد مزايده مرحله اول (شماره  )96/3بانك ملي استان چهارمحال و بختیاری -بهمن 96

ردیف

آدرس

کاربری

مساحتعرصه

مساحت  /اعیان

وضعيتملك

پالک ثبتی

قيمت پايه مزايده

ميزانمالكيت

توضیحات

1

فرادنبه  -خيابان شهدا  -بن بست امت  -پالك 4

مسكوني

432/25

191

متصرف دار

504/552

651,711,523

 6دانگ

مشمول تخفيف خريد نقد نيست-تخليه ملك بعهده خريدار -فروش بصورت نقد و اقساط

2

شهركرد-خيابان سعدي-كوچه55-پالك11-طبقه دوم واحد غربي

آپارتمان

قدر السهم

88.7

متصرف دار

1/6272

2,238,174,962

 6دانگ

مشمول تخفيف خريد نقد نيست-تخليه ملك بعهده خريدار -فروش بصورت نقد و اقساط

3

شهركرد-خيابان سعدي-كوچه55-پالك11-طبقه دوم واحد شرقي

آپارتمان

قدر السهم

117/8

متصرف دار

1/6273

2,853,559,528

 6دانگ

مشمول تخفيف خريد نقد نيست-تخليه ملك بعهده خريدار -فروش بصورت نقد و اقساط

4

شهرستان بروجن-نقنه-خيابان شهيد ملك پور-جنب دبيرستان امين

مسكوني

691

321

متصرف دار

179/16

1,506,733,200

 6دانگ

مشمول تخفيف خريد نقد نيست-تخليه ملك بعهده خريدار -فروش بصورت نقد و اقساط

5

سفيد دشت-خيابان انقالب-كوچه دولت-پشت شهرداري

مسكوني

378/7

204

متصرف دار

497/118

1,260,716,373

 6دانگ

مشمول تخفيف خريد نقد نيست-تخليه ملك بعهده خريدار -فروش بصورت نقد و اقساط

6

شهرك صنعتي شهركرد-خيابان كوشش غربي-طرح برش فوالد

7

شهرك صنعتي شهركرد-خيابان تالش-نبش گلستان دوم-شركت پلي
بافت

صنعتي (عرصه و اعيان و ماشين
آالت)

8

شهرك صنعتي شهركرد-خيابان سروستان 2-نبش كوهستان 1

8000

1324

تخليه

1333/13 -1333/14

19,068,960,960

 6دانگ

شرايط فروش نقد و اقساط

6631

4650

تخليه

1575/235

21,168,000,000

 6دانگ

مشمول تخفيف خريد نقد نيست

4789

2794

تخليه

1575/99

26,740,324,800

 6دانگ

مشمول تخفيف خريد نقد نيست

9

شهرك صنعتي سفيد دشت-طرح سپهر پليمر اسپادانا

صنعتي (عرصه و اعيان و ماشين
آالت)

5590/63

747

تخليه

( 179و 498/ )178

11,538,223,704

 6دانگ

شرايط فروش نقد و اقساط

10

شهرك صنعتي فرخشهر -كارتن سازي تكاب

صنعتي (عرصه و اعيان )

4024

632

تخليه

جانشيني

4,806,515,952

 6دانگ

شرايط فروش نقد و اقساط

11

شهركرد-كوي پليس-كوچه106

مسكوني

159/75

245

متصرف دار

4/353

909,259,167

 13/25حبه

شرايط فروش نقد و اقساط

12

شهركرد-خيابانملت-كوچه48-پالك8

مسكوني

207

257

متصرف دار

1/5393

3,505,692,400

 42/3حبه

مشمول تخفيف خريد نقد نيست

13

شمس آباد -خيابان اصلي-شهرك شهيد باهنر-كوچه ياري

مسكوني

356/37

100

متصرف دار

616/424

232,265,906

 38حبه

شرايط فروش نقد و اقساط

14

فرخشهر-خيابانامام-كوچه55-پالك15/1

مسكوني

240

344

متصرف دار

22/1931

2,182,501,300

 45حبه

شرايط فروش نقد و اقساط

15

بروجن  -خيابان طالقاني  -كوچه كاروان  -روبروي پل حسينيه خامس

مسكوني

168/8

558/4

متصرف دار

533/411

1,722,036,250

 17حبه

مشمول تخفيف خريد نقد نيست

16

شهرستان بروجن  -شهر نقنه  -محله ترك آباد  -خيابان شهيد ميرزاخاني
 -پالك 1

صنعتي (عرصه و اعيان و ماشين
آالت)
صنعتي (عرصه و اعيان و ماشين
آالت)

مسكوني

246

134

متصرف دار

179/225

203,098,154

 16/33حبه

مشمول تخفيف خريد نقد نيست

17

شهرستان بروجن  -شهر نقنه  -محله باغها  -ادامه كانال -روبروي پل
-نبش كوچه 4

مسكوني

267/51

225

متصرف دار

177/305

582,964,977

 28حبه

شرايط فروش نقد و اقساط

18

بروجن-خيابان قرني -كوچه برليان

آپارتمان

قدرالسهم

67/19

متصرف دار

533/4019

391,941,667

 25حبه

شرايط فروش نقد و اقساط

19

بروجن-خيابان شهيد رجايي-خيابان چهارم-كوچه شادي-پالك21

مسكوني

276

213

متصرف دار

182/142

244,782,222

 7حبه

شرايط فروش نقد و اقساط

20

هفشجان-بلوارفجر-خيابانجهاد-پالك2

مسكوني

277/81

242

متصرف دار

221/1212

657,619,527

 21حبه

شرايط فروش نقد و اقساط

21

سفيد دشت-خيابان آزادگان-كوچه ابوذر-روبروي مخابرات

مسكوني

266/5

163

متصرف دار

497/86

731,364,959

 51/75حبه

شرايط فروش نقد و اقساط

22

فارسان-خيابانشهيدرجايي-روبرويدبيرستان

تجاري-مسكوني

172

975

متصرف دار

416/1911

1,872,858,250

 10/25حبه

مشمول تخفيف خريد نقد نيست

23

فارسان-شهركفرهنگيان-خيابانيكتا-كوچهپويش1

مسكوني

290/8

517/5

متصرف دار

411/161

2,808,395,078

 47حبه

مشمول تخفيف خريد نقد نيست

24

لردگان-زمين شهري  -خيابان  13آبان

مسكوني

260

358/5

متصرف دار

1/3115 - 1/2456

2,367,438,889

 34حبه

شرايط فروش نقد و اقساط

 748و  139و  245و 110

بانک ملی ایران  -اداره امور شعب استان چهار محال بختیاری

