
صفحه 10
چهارشنبه ۶ آذر 1۳۹۸ 
۲۹ ربیع االول 1۴۴1 - شماره ۲۲۳۴0

حوادث ـ اخبارکشور

استان زنجان 

ف
دی

ر

عرصه آدرس ملک / قطعه / پالك ثبتی
(مترمربع)

اعیان 
قیمت پایه (ریال)میزان مالکیت بنیاد/ توضیحات نوع ملک/کاربري(مترمربع)

خرمدره، شهرك گلدشت - پالك ثبتى 38/10128 1
زمین / مسکونى _234,3بخش سه - قطعه 6

ششدانگ، هزینه آماده سازى و شهردارى به عهده خریدار مى باشد. بازدید ازملک 
الزامى است، کاربرى به استناد صورتمجلس تفکیکى و سند مالکیت مى باشد. واگذارى 

با وضع موجود و صرفا اقساطى مى باشد و بصورت نقدى تسویه نمى شود.
6,100,000,000

خرمدره، شهرك گلدشت - پالك ثبتى 38/11039 2
زمین / مسکونى _202,5بخش سه - قطعه 827

ششدانگ، هزینه آماده سازى و شهردارى به عهده خریدار مى باشد. بازدید ازملک 
الزامى است، کاربرى به استناد صورتمجلس تفکیکى و سند مالکیت مى باشد. واگذارى 

با وضع موجود و صرفا اقساطى مى باشد و بصورت نقدى تسویه نمى شود.
2,450,000,000

خرمدره، شهرك گلدشت - پالك ثبتى 38/11040 3
زمین / مسکونى _204بخش سه- قطعه 828

ششدانگ، هزینه آماده سازى و شهردارى به عهده خریدار مى باشد. بازدید ازملک 
الزامى است، کاربرى به استناد صورتمجلس تفکیکى و سند مالکیت مى باشد. واگذارى 

با وضع موجود و صرفا اقساطى مى باشد و بصورت نقدى تسویه نمى شود.
2,500,000,000

خرمدره، شهرك گلدشت - پالك ثبتى 38/11171 4
زمین / مسکونى _180بخش سه - قطعه 959

تجارى 

ششدانگ، هزینه آماده سازى و شهردارى به عهده خریدار مى باشد. بازدید ازملک 
الزامى است، کاربرى به استناد صورتمجلس تفکیکى و سند مالکیت مى باشد. واگذارى 

با وضع موجود و صرفا اقساطى مى باشد و بصورت نقدى تسویه نمى شود.
5,500,000,000

خرمدره، شهرك گلدشت - پالك ثبتى 38/11177 5
زمین / مسکونى _180بخش سه - قطعه 965

تجارى 

ششدانگ، هزینه آماده سازى و شهردارى به عهده خریدار مى باشد. بازدید ازملک 
الزامى است، کاربرى به استناد صورتمجلس تفکیکى و سند مالکیت مى باشد. واگذارى 

با وضع موجود و صرفا اقساطى مى باشد و بصورت نقدى تسویه نمى شود.
5,500,000,000

خرمدره، شهرك گلدشت - پالك ثبتى 38/11236 6
زمین / تجارى_53,3بخش سه - قطعه 1024

ششدانگ، هزینه آماده سازى و شهردارى به عهده خریدار مى باشد. بازدید ازملک 
الزامى است، کاربرى به استناد صورتمجلس تفکیکى و سند مالکیت مى باشد. واگذارى 

با وضع موجود و صرفا اقساطى مى باشد و بصورت نقدى تسویه نمى شود.
820,000,000

خرمدره، شهرك گلدشت - پالك ثبتى 38/11237 7
زمین / تجارى  _53بخش سه - قطعه 1025

ششدانگ، هزینه آماده سازى و شهردارى به عهده خریدار مى باشد. بازدید ازملک 
الزامى است، کاربرى به استناد صورتمجلس تفکیکى و سند مالکیت مى باشد. واگذارى 

با وضع موجود و صرفا اقساطى مى باشد و بصورت نقدى تسویه نمى شود.
810,000,000

زنجان، شهرك جانبازان - پالك ثبتى 5299/8493 8
7,300,000,000ششدانگ، بازدید ازملک الزامى است.زمین / فضاى آموزشى_2160بخش یک 

استان آذربایجانشرقى

ف
دی

ر

عرصه آدرس ملک / قطعه / پالك ثبتی
(مترمربع)

اعیان 
قیمت پایه (ریال)میزان مالکیت بنیاد/ توضیحات نوع ملک/کاربري(مترمربع)

آذربایجانشرقى، شهرستان تبریز، کوره باشى، روغن 1
مغازه، تجارى1904,77985/51فروشى احمدى لر، پالك ثبتى 8824

ششدانگ پالك 8824 بصورت یکجا مشتمل بر سرقفلى یکباب مغازه به مساحت 
160/69 مترمربع با بالکن 99/56 مترمربع و عرصه و اعیان (ملکیت) 1904/77 

مترمربع به استثناء حق کسب و پیشه و یا تجارت مقدار 1744/08 مترمربع از پالك 
مذکور بفروش مى رسد. ضمناً در شرایط مساوى و یا پیشنهاد باالتر از مستأجر، در 

صورت قبول مستأجر به پرداخت باالترین رقم پیشنهادى، اولویت با مستأجر مى باشد.

74,000,000,000

آذربایجانشرقى، خسروشاه، روستاى الهیجان، پالك 2
از ششدانگ پالك 2018/564 مقدار 15686/93 مترمربع بفروش مى رسد و خلع ید از زمین زراعى-15686,93ثبتى 2018/564  بخش 10تبریز

3,650,000,000متصرف و هزینه هاى انتقال بر عهده خریدار است و در شرایط مساوى اولویت با متصرف مى باشد.

استان خوزستان

ف
دی

ر

عرصه آدرس ملک / قطعه / پالك ثبتی
(مترمربع)

اعیان 
قیمت پایه (ریال)میزان مالکیت بنیاد/ توضیحات نوع ملک/کاربري(مترمربع)

اهواز/پردیس/انتهاى بلوار گلفام نرسیده به 1
زمین/مختلط(تجارى-3600راه آهن/پالك ثبتى 1579/14574

مسکونى)
ششدانگ _ ملک بصورت یک قطعه زمین غیر محصور میباشد وپرداخت عوارض مشرفیت 

5,500,000,000 بعهده خریدار است و اخذ سایر اطالعات از مرجع فروش الزم و ضرورى میباشد

اهواز/پردیس/انتهاى بلوار گلفام نرسیده به 2
زمین/مختلط(تجارى-3600راه آهن/پالك ثبتى 1579/14576

مسکونى)
ششدانگ _ ملک بصورت یک قطعه زمین غیر محصور میباشد وپرداخت عوارض مشرفیت 

5,500,000,000 بعهده خریدار است و اخذ سایر اطالعات از مرجع فروش الزم و ضرورى میباشد

اهواز/پردیس/انتهاى بلوار گلفام نرسیده به 3
زمین/مختلط(تجارى-3600راه آهن/پالك ثبتى 1579/14577

مسکونى)
ششدانگ _ ملک بصورت یک قطعه زمین غیر محصور میباشد وپرداخت عوارض مشرفیت 

5,500,000,000 بعهده خریدار است و اخذ سایر اطالعات از مرجع فروش الزم و ضرورى میباشد

اهواز/کیلومتر 10جاده مسجدسلیمان به اهواز/4
زمین/کشاورزى1202500بعداز شهرك طالقانى/پالك ثبتى 685/2

65سهم مشاع از 100سهم عرصه/یک قطعه زمین کشاورزى میباشد.که داراى 
متصرف است و رفع تصرف و هرگونه معارض  بعهده خریدار میباشد و بنیاد هیچگونه 

تعهدى در خصوص تامین آب ندارد
 15,100,000,000

اهواز/جاده اهواز- مالثانى روستاى قلعه مزبان – 5
زمین/کشاورزى275600شرق روستاى بیت ملوح/قسمتى ازپالك ثبتى689  

 میزان 16348721/235 سهم مشاع از 16682949 سهم عرصه- یک قطعه زمین مشاع 
قسمتى از ششدانگ پالك مذکور غیرمحصور و افراز نشده که داراى متصرف بوده و رفع 

تصرف  بعهده خریدار مى باشد و بنیاد هیچگونه تعهدى در خصوص تامین آب ندارد.
 2,860,000,000

اهواز/جاده اهواز- مالثانى روستاى قلعه مزبان – 6
زمین/کشاورزى100000شرق روستاى بیت ملوح/قسمتى ازپالك ثبتى689  

 میزان 16348721/235 سهم مشاع از 16682949 سهم عرصه- یک قطعه زمین مشاع 
قسمتى از ششدانگ پالك مذکور غیرمحصور و افراز نشده که داراى متصرف بوده و رفع 

تصرف  بعهده خریدار مى باشد و بنیاد هیچگونه تعهدى در خصوص تامین آب ندارد.
 1,855,000,000

اهواز/جاده اهواز- مالثانى روستاى قلعه مزبان – 7
زمین/کشاورزى328500شرق روستاى بیت ملوح/قسمتى ازپالك ثبتى689  

 میزان 16348721/235 سهم مشاع از 16682949 سهم عرصه- یک قطعه زمین مشاع 
قسمتى از ششدانگ پالك مذکور غیرمحصور و افراز نشده که داراى متصرف بوده و رفع 

تصرف  بعهده خریدار مى باشد و بنیاد هیچگونه تعهدى در خصوص تامین آب ندارد.
 4,580,000,000

اهواز/ خیابان ازادگان/بین خیابان امام(ره) و خیابان 8
کاوه/پاساژ نور/قسمتى ازپالك ثبتى51/1

به 
قدرالسهم 
از مساحت 
عرصه کل

 18/52
مترمربع به 

انضمام 1/952 
مترمربع از 

سهم راهروها و 
سایر مشاعات

مغازه / تجارى
0/4400 سهم از 1/5443سهم مشاع از 24 سهم عرصه و اعیان  فقط ملکیت 
مغازه(عرصه و اعیان) بفروش میرسد و حقوق و منافع .تجارى ملک  متعلق به 

مستاجر است.
 2,400,000,000

ماهشهر/ ناحیه صنعتى/منطقه Mکارگرى/پشت 9
ششدانگ _ ملک بصورت یک قطعه زمین غیرمحصور میباشد  و اخذ سایر اطالعات از زمین/مسکونى316,80پمپ بنزین7تیر /پالك ثبتى1/17778

7,255,000,000 مرجع فروش الزم و ضرورى میباشد

ماهشهر/ ناحیه صنعتى/منطقه Mکارگرى/پشت 10
ششدانگ _ ملک بصورت یک قطعه زمین غیر محصور میباشد  و اخذ سایر اطالعات از زمین/مسکونى3250پمپ بنزین7تیر /پالك ثبتى1/17779

7,440,000,000 مرجع فروش الزم و ضرورى میباشد

استان مرکزى

ف
دی

ر

عرصه آدرس ملک / قطعه / پالك ثبتی
(مترمربع)

اعیان 
قیمت پایه (ریال)میزان مالکیت بنیاد/ توضیحات نوع ملک/کاربري(مترمربع)

1
دلیجان- کیلومتر 3 جاده نراق پالکهاى 4274/2/56 
و 26 فرعى الى 46 همگى از 4274 واقع در بخش 

7 دلیجان   
زمین - کارخانه 32,1816759084,7

صنعتى 

ششدانگ   محل کارخانه الیاف پرو پیلن  به ترتیب به مساحت 181675/32متر 
مربع عرصه و اعیان 9084/07متر مربع    به انضمام سوله هاى  مربوطه   همچنین 
ساختمانهاى ادارى و....  و در نهایت حق االمتیاز هاى آب و برق  با وضعیت موجود به 
صورت 30٪ نقد، 10٪ زمان تحویل والباقى در اقساط 36ماهه بفروش میرسد و 

ماشین االت  خط تولید کارخانه جزء واگذارى نمیباشد

 165,000,000,000 

500,000,000ششدانگ - ملک با وضعیت موجود بفروش میرسد زمین -مزروعى ندارد 630اراك- رسول آباد پالك 31/2919قطعه 24012

500,000,000ششدانگ - ملک با وضعیت موجود بفروش میرسد زمین -مزروعى ندارد 630اراك- رسول آباد پالك 31/2935قطعه 34028

500,000,000ششدانگ - ملک با وضعیت موجود بفروش میرسد زمین -مزروعى ندارد 630اراك- رسول آباد پالك 31/2937قطعه 44030

480,000,000ششدانگ - ملک با وضعیت موجود بفروش میرسد زمین -مزروعى ندارد 624,50اراك- رسول آباد پالك 31/2931قطعه 54024

491,000,000ششدانگ - ملک با وضعیت موجود بفروش میرسد زمین -مزروعى ندارد 630اراك- رسول آباد پالك 31/2936قطعه 64029

491,000,000ششدانگ - ملک با وضعیت موجود بفروش میرسد زمین -مزروعى ندارد 630اراك- رسول آباد پالك 31/2886قطعه 73938

اراك- جاده فراهان - بعد اززندان کیلومتر 3 جاده 8
1340 متر مربع مشاع  از ششدانگ  ملک با وضعیت موجود  به صورت وکالتى به زمین مزروعى ندارد 1340فراهان بخشى از پالك 3968  

1,474,000,000صورت 30٪ نقد و الباقى در اقساط 36 ماهه  بفروش میرسد 

اراك- جاده فراهان - بعد اززندان کیلومتر 3 جاده 9
880متر مربع مشاع  از ششدانگ  ملک با وضعیت موجود به صورت وکالتى به صورت زمین مزروعى ندارد 880فراهان بخشى از پالك 3968

30968,000,000٪ نقد و الباقى در اقساط 36 ماهه  بفروش میرسد 

اراك- جاده فراهان - بعد اززندان کیلومتر 3 جاده 10
461/40متر مربع مشاع  از ششدانگ  ملک با وضعیت موجود  به صورت وکالتى  به زمین مزروعى ندارد 461,40فراهان بخشى از پالك 3968

507,540,000صورت 30٪ نقد و الباقى در اقساط 36 ماهه بفروش میرسد 

950,000,000ششدانگ - ملک با وضعیت موجود بفروش میرسد زمین- مختلطندارد 876,43زرندیه - روستاى رضى آباد 1161/88/256
660,000,000ششدانگ - ملک با وضعیت موجود بفروش میرسد زمین -مختلطندارد 426,89زرندیه - روستاى رضى آباد 1261/88/257
4,700,000,000ششدانگ - ملک با وضعیت موجود بفروش میرسد زمین- مسکونى ندارد 3095زرندیه - روستاى رضى آباد 1361/2

ا ستان کرمانشاه

ف
دی

ر

عرصه آدرس ملک / قطعه / پالك ثبتی
(مترمربع)

اعیان 
قیمت پایه (ریال)میزان مالکیت بنیاد/ توضیحات نوع ملک/کاربري(مترمربع)

138/694/4471اصلى * کرمانشاه – شهرك 1
2,300,000,000ششدانگ/با وضع موجود واگذار مى گرددزمین قابلیت تجارىفاقد اعیانى40الهیه –فاز سوم

138/694/4472اصلى * کرمانشاه – شهرك 2
2,650,000,000ششدانگ/با وضع موجود واگذار مى گرددزمین قابلیت تجارىفاقد اعیانى40الهیه –فاز سوم

138/694/4473اصلى * کرمانشاه – شهرك 3
2,750,000,000ششدانگ/با وضع موجود واگذار مى گرددزمین قابلیت تجارىفاقد اعیانى40الهیه –فاز سوم

138/694/4474اصلى * کرمانشاه – شهرك 4
2,750,000,000ششدانگ/با وضع موجود واگذار مى گرددزمین قابلیت تجارىفاقد اعیانى40الهیه –فاز سوم

138/694/4475اصلى * کرمانشاه – شهرك 5
6,350,000,000ششدانگ/با وضع موجود واگذار مى گرددزمین قابلیت تجارىفاقد اعیانى117/05الهیه –فاز سوم

138/694/4477اصلى * کرمانشاه – شهرك 6
2,400,000,000ششدانگ/با وضع موجود واگذار مى گرددزمین قابلیت تجارىفاقد اعیانى40الهیه –فاز سوم

138/694/4479اصلى * کرمانشاه – شهرك 7
2,300,000,000ششدانگ/با وضع موجود واگذار مى گرددزمین قابلیت تجارىفاقد اعیانى40الهیه –فاز سوم

138/694/4480اصلى * کرمانشاه – شهرك 8
2,400,000,000ششدانگ/با وضع موجود واگذار مى گرددزمین قابلیت تجارىفاقد اعیانى40الهیه –فاز سوم

138/694/4481اصلى * کرمانشاه – شهرك 9
2,300,000,000ششدانگ/با وضع موجود واگذار مى گرددزمین قابلیت تجارىفاقد اعیانى40الهیه –فاز سوم

138/694/4482اصلى * کرمانشاه – شهرك 10
2,400,000,000ششدانگ/با وضع موجود واگذار مى گرددزمین قابلیت تجارىفاقد اعیانى40الهیه –فاز سوم

138/694/4484اصلى * کرمانشاه – شهرك 11
2,300,000,000ششدانگ/با وضع موجود واگذار مى گرددزمین قابلیت تجارىفاقد اعیانى40الهیه –فاز سوم

 4618فرعى از 694فرعى از 138 اصلى * 12
15,180,000,000ششدانگ/با وضع موجود واگذار مى گرددزمین آموزشىفاقد اعیانى2795/16کرمانشاه- شهرك الهیه –  فازسوم

 4546فرعى از 694فرعى از 138 اصلى * 13
21,000,000,000ششدانگ/با وضع موجود واگذار مى گرددزمین آموزشىفاقد اعیانى3934/18کرمانشاه- شهرك الهیه –  فازسوم

3663فرعى از 138 اصلى * کرمانشاه – شهرك 14
15,400,000,000ششدانگ/مقدار 1/61مترمربع درطرح تعریض خیابان مى باشد زمین مسکونىفاقد اعیانى236/75الهیه – خیابان کاشانى

استان کرمان

ف
دی

ر

عرصه آدرس ملک / قطعه / پالك ثبتی
(مترمربع)

اعیان 
قیمت پایه (ریال)میزان مالکیت بنیاد/ توضیحات نوع ملک/کاربري(مترمربع)

1
رفسنجان – خیابان شهداء بعد از باربرى کوشش 

بنیاد بعثت رفسنجان تحت پالکهاى 318 اصلى و 2 
فرعى از 309 اصلى واقع در بخش 9 کرمان  

زمین - پارکینگ2,051785

ششدانگ-ملک مذکور داراى دو فقره سند مالکیت در قالب یک مجموعه واحد به 
فروش مى رسد وکلیه جرائم ناشى از تخلف ساخت اعیانى هاى حاضر و بدهى هاى 

مربوط به پالکهاى فوق نزد شهردارى و سایر ارگانهاى ذى مدخل برعهده خریدار خواهد 
بود(فروش با وضع موجود)

48,000,000,000

2
کرمان - خیابان سرباز - بعد از کوچه 36 - جنب 

نمایندگى سایپا پالك ثبتى 28 فرعى از 3980 اصلى 
بخش 2 کرمان

زمین  -تجارى 548/5130/65

ششدانگ – داراى سند تک برگ -مساحت در سند مالکیت 634/4 متر مربع که 85/9 
متر مربع آن در طرح تعریض خیابان مستهلک گردیده باقیمانده ملک به میزان 548/5 متر 
مربع به متقاضى فروخته و تحویل مى گردد و پس از اصالح میزان مذکور در سند مالکیت 
سند بنام خریدار منتقل مى گردد و هر آنچه که پس از انجام مزایده در طرح تعریض قرار 

گیرد توافقات با شهردارى وغیره بر عهده خریدار خواهد بود (فروش با وضع موجود) 

17,750,000,000

شهرستان ایراننشهر- خیابان معلم- بن بست 3
زمین - مسکونى کم 2050منشعبه پالك ثبتى 193 فرعى از 249 اصلى بخش 5

2,000,000,000ششدانگ داراى سند ثبتى  تک برگتراکم

4

شهرستان زابل -خیابان امام خمینى(ره)-روبروى 
دانشکده  فنى و حرفه اى پالك ثبتى 6594 فرعى از 
1 اصلى  مفروز و مجزى شده از 810 فرعى از اصلى 

مذکور بخش 2 زابل 

زمین - مسکونى کم 2200
1,090,000,000ششدانگ داراى سند ثبتى  تک برگتراکم

5
شهرستان زابل -خیابان امام خمینى(ره)- روبروى 

دانشکده  فنى و حرفه اى پالك ثبتى 6620 فرعى از 
1 اصلى بخش 2 زابل 

زمین - مسکونى کم 640
545,000,000ششدانگ داراى سند ثبتى  تک برگتراکم

کرمان -شهرك شهید مطهرى-خیابان باب الحوائج 8-پالك 6
3,380,000,000ششدانگ داراى سند ثبتى  تک برگزمین _تجارى78/890ثبتى 4733 فرعى از 2976 اصلى بخش 3 کرمان 

استان ایالم

ف
دی

ر

عرصه آدرس ملک / قطعه / پالك ثبتی
(مترمربع)

اعیان 
قیمت پایه (ریال)میزان مالکیت بنیاد/ توضیحات نوع ملک/کاربري(مترمربع)

204,10347-چرداول-شهر شباب - خیابان 1
1170000000ششدانگزمین/مسکونى102,060شهیدعباسى-کوچه شهید علیخانى

524000000ششدانگزمین/مسکونى204,96864060-چرداول-روستاى باغله اولى2

340000000ششدانگزمین/مسکونى204,9698301,880-چرداول-روستاى باغله اولى3

338000000ششدانگزمین/مسکونى204,9699301,830-چرداول-روستاى باغله اولى4

338000000ششدانگزمین/مسکونى204,9700301,880-چرداول-روستاى باغله اولى5

338000000ششدانگزمین/مسکونى204,9701301,740-چرداول-روستاى باغله اولى6

334000000ششدانگزمین/مسکونى204,9702297,840-چرداول-روستاى باغله اولى7

513000000ششدانگزمین/مسکونى205,17442444,820-چرداول-روستاى زنجیره سفلى8

385000000ششدانگزمین/مسکونى205,17443336,110-چرداول-روستاى زنجیره سفلى9

383700000ششدانگزمین/مسکونى205,17444334,60-چرداول-روستاى زنجیره سفلى10

373000000ششدانگزمین/مسکونى205,17445333,090-چرداول-روستاى زنجیره سفلى11

371000000ششدانگزمین/مسکونى205,17446331,580-چرداول-روستاى زنجیره سفلى12

استان فارس و بوشهر

ف
دی

ر

عرصه آدرس ملک / قطعه / پالك ثبتی
(مترمربع)

اعیان 
قیمت پایه (ریال)میزان مالکیت بنیاد/ توضیحات نوع ملک/کاربري(مترمربع)

استان بوشهر-کنگان-بولوارپاسداران-فرعى1/15
 3,250,000,000 ششدانگ-ملک با وضع موجود واگذار میگردد و بازدید از ملک الزامى مى باشد.زمین/مسکونىندارد206پالك3/2533

استان بوشهر-کنگان-خیابان 17 شهریور-فرعى18 /2
زمین/مسکونىندارد226/48قسمتى از پالك 3/442

ملک بصورت قطعه مشاعى و قسمتى از پالك ثبتى3/442 مى باشد و ملک با وضع 
موجود واگذار و هر گونه اصالح مساحت و اخذ سند به عهده خریدار مى باشد و بازدید 

از ملک الزامى است.
 3,520,000,000 

استان بوشهر-کنگان-خیابان 17 شهریور-فرعى20  3
زمین/مسکونىندارد243/72/قسمتى از پالك 3/442

ملک بصورت قطعه مشاعى و قسمتى از پالك ثبتى3/442 مى باشد و ملک با وضع 
موجود واگذار و هر گونه اصالح مساحت و اخذ سند به عهده خریدار مى باشد و بازدید 

از ملک الزامى است.
 3,960,000,000 

بقیه از صفحه 8

رئیس  سازمان غذا و دارو گفت: سرانه مصرف لوازم 
آرایشی و بهداشتی در ایران 2/5 برابر میانگین جهانی 
است و 1/6 میلیارد دالر از بازار این محصوالت مصرفی 

در ایران قاچاق و تقلبی است.
به گزارش ایرنا، محمدرضا شانه ســاز در نشست خبری 
دومین همایش و نمایشــگاه ایران کازمتیکا )لوازم آرایشی و 
بهداشتی( در ســازمان غذا و دارو افزود: قاچاق لوازم آرایشی 
و بهداشــتی به کشور دو آســیب جدی به همراه دارد؛ یکی 
آسیبی اســت که به سالمت مردم وارد می شود زیرا بسیاری 
از این کرم ها و محصوالت روی پوســت اســتفاده می شود و 
آالینده های میکروبی و ویروسی و نیز فلزات سنگین آن سریع 
جذب خون می شوند و می توان خطرآفرین باشند و دوم اینکه 

از نظر اقتصادی ضربه بزرگی به کشور وارد می کند.
شانه ســاز ادامه داد: بــه طور کلــی 4/5 درصد هزینه 
خانواده های ایرانی صرف لوازم آرایشی و بهداشتی می شود در 
حالی که در متوسط جهانی آن 2/6 درصد هزینه خانوار برای 

لوازم آرایشی و بهداشتی است.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از بازداشت 
6 عامل اصلی اغتشاشات اتوبان تهرانـ  ساوه خبر 

داد.
به گزارش تســنیم، سردار محســن خانچرلی اظهار 
داشــت: مأموران پلیس امنیت عمومــی با کار اطالعاتی 
گسترده 6 نفر از عوامل اصلی و محرک اغتشاشات اتوبان 
تهران- ساوه در محدوده شهرستان رباط کریم را شناسایی 
و متهمان را در عملیات های جداگانه در مخفیگاه شــان 
دستگیر کردند. به گفته سردار خانچرلی، این  اشرار که در 
تجمعات اخیر دست به خرابکاری و حمله به مأموران زده 

بودند، به جرایم خود اعتراف کردند.
دستگیری یکی از عوامل تشویق به اغتشاشات

 از طریق اینستاگرام
رییس پایگاه هفتم پلیس امنیت عمومی پایتخت 

از دســتگیری یکی از عامالن تشویق مردم به شرکت 
در اغتشاشات اخیر تهران در فضای مجازی خبر داد.

به گــزارش پایگاه اطالع رســانی پلیس پایتخت، 
ســرهنگ رســول محبت، اظهار داشــت: تعدادی از 
معاندان نظام در داخل و خارج از کشــور با اســتفاده 
از ظرفیت فضای مجازی سعی در به انحراف کشاندن 
اعتراضات و مطالبات قانونی مردم را داشتند و با انتشار 
پســت های تحریک آمیز، شــهروندان را به اغتشاش و 

بی نظمی در سطح جامعه ترغیب می کردند.
محبت بیان داشــت: با اشراف اطالعاتی، ماموران 
پایگاه هفتم پلیس امنیت عمومی توانســتند یکی از 
عامــالن و محرکان مــردم به اغتشــاش را در فضای 

مجازی شناسایی کنند.
وی افزود: این فرد با انتشــار فراخوان در شــبکه  

اجتماعی اینســتاگرام، مبنی بر شرکت در تجمعات و 
خاموش کردن خودروها در خیابان، سعی در ایجاد بلوا 
و به انحراف کشــاندن تجمعات قانونی مردم را داشت 

که شناسایی شد.
ایــن مقــام انتظامی گفــت: پس از شناســایی 
مخفیــگاه متهم در حوالــی خیابان خــاوران، تیمی 
از مأمــوران پلیس امنیت عمومی وارد عمل شــده و 
 موفق شــدند در بامداد دیــروز وی را در مخفیگاهش

دستگیرکنند.
سرهنگ محبت با اشاره به اینکه متهم به مراجع 
قضائی تحویل شــد، از حمایت و همکاری خوب مردم 
با پلیس قدردانی کرد و از شــهروندان خواست برای 
شناسایی و دستگیری اغتشاشگران، گزارش های خود 

را از طریق سامانه۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

بازداشت ۶  عامل اصلی اغتشاش 
در اتوبان تهران- ساوه

رئیس  سازمان غذا و دارو:

سرانه مصرف لوازم
 آرایشی و بهداشتی در ایران 
2/5 برابر میانگین جهانی است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی 
گفت: ســامانه #6۳6۹* برای اعتراض سرپرســتان 
خانوارهای جامانده از سبد حمایتی دولت در نظر گرفته 

شده است و راه دیگری برای این امر وجود ندارد. 
رضــا نقــی زاده، در گفت و گو با ایرنا افزود: سرپرســتان 
خانوارهایــی که کمک معیشــتی دولــت را تاکنون دریافت 
نکرده انــد، می توانند با تلفن همراه به نام خود با این ســامانه 
تمــاس گرفته و پس از ثبــت کد ملی، از شــرایط دریافت 
این کمک معیشــتی اطالع یابند. وی اضافه کرد: برای افراد 

غیرمشــمول، کد رهگیری با سرشــماره HEMAYAT ارسال 
می شــود که تا 4۸ ساعت پس از دریافت این کد، سرپرستان 
HEMAYAT.MCLS.GOV. خانوار باید بــا مراجعه به ســایت
IR اطالعــات خود را بارگزاری کننــد. وی بیان کرد: مراجعه 
شــهروندان معترض بــه ادارات تعاون، کار، رفــاه اجتماعی، 
استانداری، فرمانداری، کمیته امداد و نهادهای دیگر ضروری 
نیست و تنها این سامانه پاسخگوی سؤاالت مردم خواهد بود. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی ادامه داد: 
معیار بررسی درخواست شهروندان در این سامانه نیز »آزمون 

وسع« بوده و پس از بررسی در این قالب، به اعتراض شهروندان 
پاسخ داده می شــود. نقی زاده با تاکید بر اینکه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تنها مرجع اطالع رســانی در این خصوص 
است، گفت: همه پیامک هایی که درخصوص پرداخت کمک 
معیشتی به شــهروندان ارسال می شــود، فاقد اعتبار بوده و 
کالهبرداری اســت و شهروندان نباید به آنها توجه کنند. وی 
افزود: تا ســاعت ۸ شب یکشــنبه، ۳5۰ هزار نفر در کشور با 
ســامانه #6۳6۹* تماس برقرار کرده اند که از این تعداد، ۳۸۰ 

سرپرست خانوار مربوط به آذربایجان غربی بود.

سامانه #۶۳۶9*  تنها راه اعتراض خانوارهای جامانده از سبد حمایتی

 برخورد یک دســتگاه کامیون کشنده ولوو با 
دو دســتگاه وانت در جاده کاشان به اصفهان بامداد 

سه شنبه به کشته شدن چهار نفر منجر شد. 
جانشــین پلیس راه اصفهان به ایرنا گفت: این حادثه 
ســاعت 4 و ۳۰ دقیقه بامــداد روز سه شــنبه در آزادراه 
امیرکبیر حد فاصل کاشان و اصفهان روی داد. سرهنگ اصغر 
زارع افزود: دودستگاه وانت نیسان و پیکان به علت نقص فنی 
یکی از خودروها در کنار آزادراه توقف کرده و در حال رفع 
 نقص بودند که یک کامیون کشنده ولوو با آنها برخورد کرد.  
وی افزود: در این حادثه ســه سرنشــین وانت ها و راننده 
دیگری که برای کمک به آنان در محل حضور داشت، جان 
خود را از دســت دادند. ســرهنگ زارع علت این حادثه را 
بی توجهی به جلو بــا احتمال خواب آلودگی راننده کامیون 

عنوان کرد.

حادثه رانندگی در جاده کاشان به اصفهان
 4 کشته داشت

شــهردار تهران با بیان اینکه بابت شلوغی های 
مترو و اتوبوس در ســاعات صبحگاهــی از مردم 
عذرخواهــی می کنم گفت: از دولت خواســته ایم 
خط اعتباری جدیدی بــرای تامین واگن های مترو 

اختصاص دهد.
به گزارش مهر، پیروز حناچی صبح دیروز در حاشــیه 
مراسم بهره برداری از ۱۷ پروژه عمرانی، ترافیکی، مشارکتی 

و اجتماعــی در منطقه ۱۷، با  اشــاره بــه وضعیت ناوگان 
حمل ونقل عمومی در ســاعات پیک گفت: از شــهروندان 
بابت شــلوغی مترو و اتوبوس به ویژه در پیک صبحگاهی 

عذرخواهی می کنم.
حناچی افزود: از دولت درخواســت کرده ایم خط اعتبار 
جدیدی برای تامین واگن های مترو در نظر بگیرند که اگر این 

خط اعتباری تامین شود 2۰۰ واگن به مترو اضافه می شود.

وی درخصــوص کاهش یک ســاعته طرح ترافیک در 
پایتخت گفت: پاســخ نامه پلیس به صورت کارشناســی 
داده شــده که البته نیازی به انتشار آن نمی بینم بحث های 
کارشناسی مشخص است. داده های شهرداری نشان می دهد 
کاهش ســاعت طرح ترافیک تاثیــری در حجم ترافیک و 
آلودگی هوا ندارد. امیدوارم با کمک رســانه ها اقدامات در 

این رابطه در فضای کارشناسی انجام شود.

شهردار تهران: بابت شلوغی مترو از مردم عذرخواهی می کنم

سارقان در دام پلیس 
همدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان 
بهار از دستگیری شش سارق و کشف هشت فقره سرقت 

در این شهرستان خبر داد.
 بزرگعلی نوری گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت 
اماکن خصوصی و در راســتای افزایــش ارتقای امنیت 
اجتماعی، در عملیات از پیش  طراحی شــده، ســارقان 
ســابقه  دار شناســایی و مقادیری اموال مسروقه از آنها 

کشف شد.
وی بــا بیان اینکه متهمــان در بازجویی های فنی، 
بــه ۱۰ فقره ســرقت اعتراف کردند خاطرنشــان کرد: 
تاکنون هشــت فقره از ســرقت ها کشــف و تحقیقات 
درخصوص کشف سایر سرقت ها و شناسایی همدستان 

و مالخران ادامه دارد.
 ریزش آوار جان کارگر را گرفت 

تبریــز- خبرنــگار کیهــان: مدیرعامل ســازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز گفت: یک 
ساختمان که گفته می شود به صورت غیرمجاز در محله 
ســرخاب، خیابان ثقه االسالم در دســت ساخت است، 
صبح روز دوشنبه )4 آذر ماه( فرو ریخت و در نتیجه آن 

یک کارگر زیر آوار جان باخت.
محمد قلــی زاده ، افزود: ماموران ایســتگاه مرکزی 
آتش نشانی بالفاصله پس از اعالم خبر ریزش ساختمان 
به محل اعزام شده و دو کارگر از زیر آوار بیرون کشیده 
شده اند که یکی جان باخته و دیگری به دلیل مصدومیت 
بالفاصله توســط اورژانس به مراکز درمانی تبریز منتقل 

شد.
دستگیری عامل اغتشاشات

تبریــز- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اســتان 
آذربایجان شــرقی، از دســتگیری یکی از عوامل اصلی 
تخریب اموال دولتی و عمومی در اغتشاشات اخیر شهر 

تبریز خبر داد. 
سرتیپ حسین عبدی، اظهار داشت: ماموران پلیس 
با  اشراف اطالعاتی فردی را که در تخریب اموال دولتی و 
ساختمان برخی ادارات نقش عمده ای داشت، شناسایی 

کردند.

وی تصریح کرد: این فرد در اغتشاشات میدان شهید 
فهمیده و شهرک باغمیشه از تخریب کنندگان اصلی بود 
و افراد را بــه تخریب اموال عمومی تحریک می کرد که 

بالفاصله از سوی ماموران شناسایی و دستگیر شد.
موبایل قاپ حرفه ای

خرمشهر– باشگاه خبرنگاران جوان: فرمانده انتظامی 
خرمشــهر گفت: در پی وقوع چند فقره موبایل قاپی در 
برخی مناطق شهرستان خرمشهر، موضوع به طور ویژه 

در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ همت علی ترکارانی، افزود: پلیس آگاهی 
با اقدامات تخصصی و اطالعاتی یک ســارق درخصوص 
سرقت های به وقوع پیوسته را شناسایی و طی عملیاتی 

ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.
وی اضافه کرد:متهم دســتگیر شــده در تحقیقات 
پلیس به شــش فقــره موبایل قاپی در نقــاط مختلف 

شهرستان خرمشهر اعتراف کرد.
انهدام باند جاعالن اسکناس 

گرگان- باشگاه خبرنگاران جوان: فرمانده انتظامی 
شهرســتان گنبدکاووس گفت: ســه عضــو اصلی باند 
جاعالن و توزیع کنندگان اسکناس و چک پول های تقلبی 

در گنبد کاووس دستگیر شدند. 
ســرهنگ علیفر، افزود: در پی دریافت گزارشــاتی 
مبنــی بر توزیع چک پول های تقلبــی در گنبدکاووس، 
پیگیری موضوع به صورت ویژه در دســتورکار ماموران 
پلیس آگاهی شهرســتان قرار گرفت و پس از شناسایی 
اعضای این باند و هماهنگی با مقام قضایی، ســه نفر از 

اعضای اصلی دستگیر شدند.
او با اعالم اینکه در بازرسی از خودرو آنان 2۰میلیون 
ریال چک پول تقلبی کشــف شده است گفت: متهمان 
برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند 

و تحقیقات تکمیلی در این رابطه نیز ادامه دارد.
دستگیری سارق

خرم آبــاد - ایرنا: فرمانده انتظامی لرســتان گفت: 
سارق ســیم، کابل و تجهیزات برقی با 2۰ فقره سرقت 

در شهرستان دورود دستگیر شد. 
ســرتیپ حاجــی محمــد مهدیان نســب، اظهار 

داشــت: در پی چندین فقره سرقت ســیم وکابل برق 
و تجهیزات برقــی اماکن خصوصی در دورود، بررســی 
موضوع به صورت ویژه در دســتور کار عوامل انتظامی 

و پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.
وی بیان کــرد: ماموران کالنتری ۱۱ شهرســتان 
دورود در تحقیقات گسترده محسوس و نامحسوس خود 
سارق را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در حین 

سرقت دستگیر کردند.
نجات 4 کودک از آتش  سوزی

مشــهد- ایســنا: معاون عملیات آتش نشانی شهر 
مشــهد از مهار آتش سوزی یک منزل مسکونی و نجات 
پنــج نفر از میان آتش و دود با تالش آتش نشــانان این 

شهر خبر داد.  
آتشپاد دوم محمدجواد ســبحانی، افزود: با حضور 
آتش نشانان در محل مشــخص شد، این آتش سوزی از 
قسمت اتصاالت یک بخاری در داخل پذیرایی این واحد 
مسکونی ۷۰ متر مربعی به  وقوع پیوسته که دود سمی 
متصاعد شده از این حریق منجر به محبوس  شدن پنج 
نفر از جمله چهار کودک در یکی از اتاق های این منزل 
شده بود که آتش نشــانان بالفاصله در اقدامی ضربتی، 
به  صورت همزمان عملیــات اطفاء حریق و نجات افراد 
را انجام دادند و پس از دقایقی این آتش ســوزی را مهار 
و افراد محبوس  شــده را نجــات و به مکان امن منتقل 

کردند.
وی ادامه داد: در این آتش ســوزی به کسی آسیب 
نرسید و آتش  نشــانان پس از ایمن سازی کامل محیط 

حادثه به ماموریت خود پایان دادند.
سوخت قاچاق

زاهدان- ایرنا: فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان 
از کشــف بیش از ۱۸۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در این 

استان خبر داد. 
ســرتیپ محمد قنبــری، اظهار داشــت: ماموران 
انتظامی سیستان و بلوچستان در راستای طرح کنترل 
محورهــای مواصالتی، ضمن انهــدام یک باند حرفه ای 
قاچاق، در بازرسی از هفت دستگاه تریلی سوخت کش، 
۱۷ عدد باک اضافی اتوبوس و ســه دپوی ســوخت در 
شهرهای سراوان، نیمروز، چابهار و زاهدان، ۱۸۸هزار و 
۷4۷ لیتر ســوخت قاچاق شــامل ۱6۳ هزار و ۹۷ لیتر 
گازوئیل، 22 هزار لیتر قیر، دوهزار و ۸5۰ لیتر بنزین و 

۸۰۰ لیتر نفت کوره قاچاق کشف کردند.

    حوادث کوتاه از کشور


