
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك  منطقه  يك شهرستان كرمان

اگهى مرحله سى و دوم  ( منطقه يك كرمان )
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
((آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين

  تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ))
 در اجــراى  مــواد مذكور بدينوســيله  امالكى  كه برابر اراء هياتهــاى  حل اختالف  موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
منطقه يك كرمان  تقاضاى ثبت انها پذيرفته و ادامه عمليات ثبتى انها مطابق قانون مذكور تجويز 
گرديده است به ترتيب شماره پالك فرعى از اصلى  و بخش محل وقوع ملك و مشخصات مالك 

يا مالكين 
( متقاضيان ثبت ) واقع در بخشــهاى ( ا و4و 8 ) حوزه ثبتى منطقه يك شهرســتان كرمان 
بشــرح ذيل اگهى  ميشــود تا  در صورتي كه  شخص  يا اشخاصى  نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند بتوانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 
و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.شايان ذكر است صدور و 

تسليم سند مالكيت بر اساس قانون مذكور مانع مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود.
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش1 كرمان

13442   فرعــى  از  4776  اصلــى    –  اقــاى  ماشــااله دهقــان انــارى  فرزند محمد  به 
شناســنامه شــماره  7  صادره از  كرمان  در ششــدانگ  يكباب  مغازه  به مساحت  94/73  متر 
مربع به ادرس  كرمان  بلوار  ســيدى كوچه  شــماره  16  خريدارى از محل مالكيت  شــاهپور 

كيانيان   - رديف 5304
14002   فرعــى  از  4776  اصلــى    –  خانــم  صديقه  ايمانى چترودى  فرزند عبداله  به 
شناســنامه شــماره  6  صادره از  كرمان  در ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت  251/37  
متر مربع به ادرس  كرمان  بلوار  ايت اله خامنه اى  كوچه  21 خريدارى از محل مالكيت  سيد  

محمد على عمرانى و   سيد  محمد رضا عمرانى  - رديف 4725
15124   فرعى  از  4776  اصلى    –  خانم  معصومه  شفيع ابادى تكابى  فرزند حسين  به 
شناســنامه شــماره  1038  صادره از  كرمان  در ششدانگ  يكباب  خانه  به مساحت  279/40  
متر مربع به ادرس  كرمان  بزرگراه  ايت اله خامنه اى  كوچه  25 مترى امام  سجاد (ع)  خريدارى 

از محل مالكيت  نصراله  عمرانى  - رديف  9687
15133   فرعــى  از  4776  اصلــى    –  اقــاى  مصيب  كدخدا نجف ابادى  فرزند اكبر  به 
شناســنامه شــماره  3190034796  صادره از  كرمان  در ششدانگ  يكباب  خانه  به مساحت  
350/70  متــر مربــع به ادرس  كرمان  بزرگراه  ايت اله خامنه اى  خيابان  پرديس  كوچه  25 

خريدارى از محل مالكيت  مريم  رشيد فرخى   - رديف  0501
15148   فرعى  از  4776  اصلى    –  اقاى  حميد ابراهيمى  دارسينوئى  فرزند ماشااهللا  
به شناســنامه شــماره  1714  صادره از  كرمان  و خانم  ســميه ابراهيمى  دارســينوئى  فرزند 
ماشااهللا  به شناسنامه شماره  1519  صادره از  كرمان  بالمناصفه  در ششدانگ  يكباب  خانه  
به مساحت  252  متر مربع به ادرس  كرمان  بلوار  ايت اله خامنه اى  كوچه  39  دوازده  مترى  
المهدى  ســمت  چپ  درب  ســوم  خريدارى از محل مالكيت  محمد  رشيد  فرخى  - رديف هاى  

1227  و 1226
15159   فرعــى  از  4776  اصلــى    –  اقاى  حســن حيدرزاده  زرندى  فرزند  محمد  به 
شناسنامه شماره  105  صادره از  زرند  در ششدانگ  يكباب  خانه  به مساحت  169  متر مربع 
بــه ادرس  كرمــان  خيابان  فيروز اباد  كوچه  بهشــت  غربى  5 خريدارى از محل مالكيت  جليل  

رشيد فرخى   - رديف  1366
15160   فرعــى  از  4776  اصلــى    –  اقاى  حســن حيدرزاده  زرندى  فرزند  محمد  به 
شناسنامه شماره  105  صادره از  زرند  در ششدانگ  يكباب  خانه  به مساحت  169  متر مربع 
بــه ادرس  كرمــان  خيابان  فيروز اباد  كوچه  بهشــت  غربى  5 خريدارى از محل مالكيت  جليل  

رشيد فرخى   - رديف  1365
1   فرعى  از  4778  اصلى    – خانم  فاطمه  صادق زاده  گوكى  فرزند  حسين  به شناسنامه 
شماره  37  صادره از  گلباف  در ششدانگ  يكباب  خانه  به مساحت  364 متر مربع به ادرس  
كرمان  روستاى  سعيدى  خيابان  ولى عصر (عج)  روبروى   مسجد  صاحب  الزمان (عج)  خريدارى 

از محل مالكيت  رستم  وكيخسرو  كيانيان    - رديف  1230
2148  فرعى  از  4809  اصلى    –  اقاى  مهدى  پشــته  شــيرانى  فرزند ماشــااهللا  به 
شناســنامه شــماره  4  صادره از  كرمان در ششــدانگ  يكباب ساختمان  به مساحت  229/15  
متر مربع  به ادرس  كرمان  خيابان  سده  كوچه  31  خريدارى از محل مالكيت  مهين  دخت  و 

كتايون  سروشيان   - رديف  2869
4250  فرعى  از  4809  اصلى    –  اقاى رضا  رســولى فرد فرزند محمد  به شناســنامه 
شماره  1  صادره از  كرمان در ششدانگ  يكباب ساختمان  به مساحت  162/60  متر مربع  به 
ادرس  كرمان  خيابان  سده  كوچه  31  شرقى 4  خريدارى از محل مالكيت  غالمعلى  نظامى  - 

رديف  0980
4254  فرعى  از  4809  اصلى    –  اقاى محمد  طهماســبى كوهپايه  فرزند ماشــااهللا   به 
شناسنامه شماره  6  صادره از  كرمان در ششدانگ  يكباب  مغازه  به مساحت  126  متر مربع  به 
ادرس  كرمان  خيابان  كارگر خيابان  شهداى  خانوك  نبش  كوچه  44  خريدارى از محل مالكيت  

كيخسرو  كيانپور  و  مرواريد  كيانيان  - رديف  2317
25  فرعــى  از  4948  اصلــى    –  اقــاى  عبدالرحمــان  جبارى  شــاهزاده  محمدى  فرزند 
مرتضى  به شناســنامه شــماره  1  صادره از  كرمان در ششدانگ  يكباب ساختمان  به مساحت  
158/08  متر مربع  به ادرس  كرمان بلوار  حكيم  خيابان  حكمت   كوچه  لب  خيابان  خريدارى 

از محل مالكيت  سيد  محمد  عمرانى   - رديف  1405
2826  فرعــى  از  5209  اصلــى    –  اقــاى  مرتضى  صادقى پور  خبيصى  فرزند  اكبر به 
شناســنامه شــماره  47  صادره از  شــهداد  در ششــدانگ  يكباب خانه   به مساحت  204/65  
متر مربع كه موازى  35/81  متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره 
نامبــرده قــرار دارد به ادرس  كرمان  بزرگراه  ايــت اله خامنه اى  كوچه  24  خريدارى از محل 

مالكيت  عزت اهللا ساالر كالنترى    - رديف  0546
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 4 كرمان

6701  فرعــى از  4  اصلــى  –  اقــاى  مهــدى  زحمتكش  فرزند  عليمراد  به  شناســنامه 
شماره   89  صادره از  قره بالغ  در ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت 250  متر مربع  كه 
موازى  42/16  متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار 
دارد  به ادرس كرمان  بلوار امام  حسن  (ع)  كوچه  8 خريدارى  از محل مالكيت يونس  ذهاب  

ناظورى  - رديف  0004
2674  فرعــى از  5  اصلــى  –  خانــم  روشــن دخــت  منصورى  فرزند  ســيد  حســن  به  
شناسنامه شماره   34357  صادره از  بافت  در ششدانگ  يكباب  خانه  به مساحت 194/90  
متر به ادرس كرمان  طاهر اباد  بلوار جمهورى  كوچه  14  كوچه  17  شهريور  خريدارى  از محل 

مالكيت اختر  كرباسى   - رديف  1474
4953  فرعى از  5  اصلى  –  اقاى  امير  شهســوارى پور  فرزند  محســن  به  شناســنامه 
شماره   429  صادره از  سيرجان  در ششدانگ  يكباب  ساختمان  مشتمل  بر محوطه  به مساحت 

330/10  متر به ادرس كرمان  جاده  تهران  خيابان  اتو  رفسنجان  خريدارى  از محل مالكيت  
خانم مهر تاج  مير حسينى   - رديف  0567

2504  فرعى از  8  اصلى  –  خانم  عاليه نيك دوست  فرزند  حمزه  به  شناسنامه شماره   
416  صادره از  كرمان  در ششدانگ  يكباب  خانه  به مساحت 553/77  متر به ادرس كرمان  
بلوار  جمهورى  خيابان  كميل  كوچه  شماره  5  بعد از چهار كوچه  اول  دومين  ساختمان  سمت  
راســت   خريــدارى  از محل مالكيت  عوض  شــهريار  پناه  و ابراهيم  ذهــاب ناظورى   - رديف  

1353
4319  فرعى از  9  اصلى  –  اقاى  محمد  حســين  دســتورى  فرزند  على  به  شناســنامه 
شــماره   2980059773  صــادره از  كرمــان در ششــدانگ  يكباب  كارگاه  اهن  فروشــى  به 
مساحت 1817/80  متر به ادرس كرمان   جاده تهران  جنب  سايپا  گروهى  خريدارى  از محل 

مالكيت  مهدى  احمدى  - رديف  4947
4389  فرعى از  9  اصلى  –  اقاى  عليرضا بانان  حسن زاده   فرزند  اصغر  به  شناسنامه 
شــماره   1432  صادره از  تبريز  در ششــدانگ  يكباب  خانه  مشــتمل  بر كارگاه  و مغازه   به 
مساحت 1260/60  متر به ادرس كرمان   جاده تهران  مقابل  اداره  پست   خريدارى  از محل 

مالكيت  حسين  پور نامدار - رديف  4724
5108  فرعى از  10 اصلى  –  اقاى  حسين  رضائى  راد  فرزند حسن  به  شناسنامه شماره   
364  صادره از  كرمان  در ششدانگ  يكباب  خانه  به مساحت   285/82  متر مربع  كه موازى  
49/35  متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد  به 
ادرس كرمان  خيابان  كميل  كوچه  5  منزل  سوم  سمت  چپ  خريدارى  از محل مالكيت  حسن  

و حسين  ذهاب  ناظورى  - رديف   0181
1334  فرعى از  12 اصلى  – اقاى  وحيد  حاج ملك   فرزند  مهدى   به  شناسنامه شماره   
3070  صادره از  كرمان  در ششــدانگ  يكباب  كارگاه   به مســاحت   284/25  متر مربع  كه 
مــوازى  158/35  متر مربع از ششــدانگ عرصه مورد تقاضا متعلــق بوقف و در اجاره نامبرده 
قرار دارد  به ادرس كرمان  بلوار ايت اله رفســنجانى  كوچه  امام  حســن  (ع)  جنب  نمايندگى 
ايويكو  بعد از  چهار  كوچه   سمت  چپ  خريدارى  از محل مالكيت  محمود  كريمى  جالل  ابادى  

- رديف 0283 
442  فرعــى از  16  اصلــى  –  خانم  حديث بهشــتى فر  فرزند  على اكبر  به  شناســنامه 
شــماره   4666  صادره از  كرمان در ششــدانگ  يكباب  خانه  به مســاحت 130  متر مربع كه 
موازى  21/67  متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار 
دارد  به ادرس كرمان  بلوار  جمهورى  خيابان  شــيروانى  كوچه  11 خريدارى  از محل مالكيت  

محمد  ايالقى  حسينى  - رديف  1229
390  فرعــى از  17  اصلــى مجزى شــده از پــالك 18 مكرر فرعــى از  17  اصلى  –  اقاى  
ماشــااهللا قائمى  نيا  فرزند  محمد  به  شناســنامه شماره   348  صادره از  كرمان در ششدانگ  
يكباب  كارگاه  و انبار   به مساحت  3919/42  متر مربع  به ادرس كرمان  سعادت  اباد  روبروى  

گذرگاه  عباس على  خريدارى  از محل مالكيت  عباس  على پور  كرمانى   - رديف  2712
390  فرعى از  22  اصلى  –  اقاى  حســن  تاجيك  فرزند  احمد  به  شناســنامه شــماره   
1085  صادره از  كهنوج  در ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت  720/87  متر مربع  كه 
موازى  60/07  متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار 
دارد بــه ادرس كرمــان  طاهــر  اباد  جنب  بوتان  گاز خريــدارى  از محل مالكيت  فاطمه  ذهاب  

ناظورى  - رديف  5415
62  فرعى از  26  اصلى  –  اقاى  على رحمانى  فرزند  اكبر  به  شناسنامه شماره   1840  
صادره از  كرمان  در ششدانگ  يكباب  خانه  به مساحت  257/40  متر مربع  به ادرس كرمان  
حسين  اباد  جنب  سيم  خار دار  هوانيروز  خريدارى  از محل مالكيت   احمد  پور ابراهيمى   - 

رديف  00336
70  فرعى از  50  اصلى  –  اقاى  على  زنگى  ابادى  فرزند  حســن   به  شناســنامه شــماره   
5  صادره از  كرمان  در ششــدانگ  يكباب  گاودارى  به مســاحت  5300  متر مربع  به ادرس 
كرمان  زنگى  اباد  جاده  كاظم  اباد  جنب  باشگاه  اسب  سوارى  خريدارى  از محل مالكيت  اذر  

ميدخت  اتفاقى  - رديف  0476
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 8 كرمان

1386  فرعى از  1  اصلى  مجزى  شده از  723  فرعى  مكرر از  1  اصلى   –  خانم  خديجه  
تبرزين  دوش   فرزند  فتحعلى  به  شناسنامه شماره  120  صادره از  بندر انزلى  و  خانم  مهديه  
خســرويان  چترودى    فرزند  تيمور  به  شناســنامه شــماره  209  صادره از  كرمان  بالمناصفه  
در ششــدانگ  يكباب  خانه   به مســاحت  303/65  متر مربع  به ادرس  كرمان  چترود   بلوار  
امام  خمينى   كوچه  جنب  كالنترى  خريدارى  از محل مالكيت  مهدى  حاج  حســينى   -  رديف   

1870 و 1871
118  فرعى از  123  اصلى  مجزى  شده از  108  فرعى  از  123  اصلى   –  اقاى  رسول  
رشــيدى  موالئى  فرزند  ماشــااهللا  به  شناسنامه شماره  405 صادره از  كرمان   در ششدانگ  
يكباب  خانه  و باغ  به مساحت  1121/05  متر مربع  به ادرس  كرمان  كوهپايه  روستاى  عبدل  

اباد  خريدارى  از محل مالكيت  اكبر  شفيعى   -  رديف   2651
119  فرعــى از  123  اصلــى  مجــزى  شــده از  108  فرعــى  از  123  اصلــى   –  اقــاى  
سيد  محمد  روح  االمينى  حسينى  فرزند  سيد  مهدى   به  شناسنامه شماره  252  صادره از  
سيرجان   در ششدانگ  يكباب  خانه  و باغچه  به مساحت  1072  متر مربع  به ادرس  كرمان  
كوهپايه   عبدل  اباد  سيمك  كنار  اردوگاه  خريدارى  از محل مالكيت  محمد  سعيد  بانك  توكلى   

-  رديف   1170
73  فرعى از  142  اصلى   –  اقاى  شاپور  شريفى  فرزند  حسين   به  شناسنامه شماره  
4752  صادره از  تهران   در ششدانگ  يكباب  خانه  و باغچه   به مساحت  366/30   متر مربع  
به ادرس  كرمان  كوهپايه  وامق  اباد  كوچه  بن  بســت  خريدارى  از محل مالكيت  اســداهللا  

شفيعى   -  رديف   0161
56  فرعــى از  175  اصلــى  مجزى  شــده از  50  فرعــى  از  175  اصلى   –  خانم  بدريه  
حســينى  نســب    فرزند  سيد  ابوالحسن   به  شناسنامه شــماره  362 صادره از  سيرجان  در 
ششــدانگ  يكباب  خانه  به مســاحت  507/65  متر مربع  به ادرس  كرمان  كوهپايه  مزرعه  

دوغنان  خريدارى  از محل مالكيت  عباس  صالحى    -  رديف   1679
19  فرعى از  181  اصلى   –  اقاى  محسن  جهانگيرى  كرمانى   فرزند  قاسم  به  شناسنامه 
شــماره  419 صادره از  كرمان   در ششــدانگ  يكباب  خانه  و باغ  به مســاحت  785/09   متر 
مربع  به ادرس  كرمان  كوهپايه  ده  شيب  كوچه  10  انتهاى  كوچه  سمت  راست  خريدارى  از 

محل مالكيت  حسين  شاه  حسينى   -  رديف   1189
17  فرعى از  183  اصلى  –  اقاى  رحيم  فيوضى   فرزند  شمس اله   به  شناسنامه شماره  
374  صادره از  هشــترود  در ششــدانگ  يكباب  خانه   به مســاحت  689/50   متر مربع  به 
ادرس  كرمان  كوهپايه  روستاى  ده  شيب  كوچه  شماره  7  خريدارى  از محل مالكيت  حسين  

پشته  شيرانى   -  رديف   3083
18  فرعــى از  183  اصلــى  –  خانم  كبرى  نور  محمدى   فرزند  ابوطالب   به  شناســنامه 
شماره  393  صادره از  هشترود  در ششدانگ  يكباب  خانه   به مساحت  728/80   متر مربع  
به ادرس  كرمان  كوهپايه  روستاى  ده  شيب  كوچه  شماره  7  خريدارى  از محل مالكيت  حسين  

پشته  شيرانى   -  رديف   3082 - م.الف: 1180 
تاريخ انتشــار نوبت اول :   چهار شــنبه 1395/12/11-تاريخ انتشــار نوبت دوم :  چهار 

شنبه 1395/12/25 
  عيسى حافظى فر  - رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه يك شهرستان كرمان

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

برابر راى شماره 139560319014007735مورخ 95/6/18هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات 
مالكانه  بالمعارض  متقاضى عليرضا آزاد اور فرزند شمســعلى شــماره شناسنامه 8854  صادره از جيرفت در 
ششــدانگ يك باب خانه مشــتمل بر باغچه به مســاحت 2499/60 متر مربع پالك 47 فرعى از 1201 اصلى 
مفروز و مجزى شده از پالك – فرعى از 1201 اصلى قطعه 6 واقع در مزرعه پشت خان دلفارد اراضى جيرفت 
بخش 34 كرمان خريدارى از مالك رســمى محمد كمالى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رســيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض – دادخواســت خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.  
تاريخ انتشار نوبت اول : 1395/12/11 -تاريخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/25

 جواد فاريابى ، رئيس ثبت اسناد و امالك جيرفت

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

برابــر راى شــماره 139560319014013025 مورخ 95/11/17 هيــات اول  موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت 
تصرفات مالكانه  بالمعارض  متقاضى عســكر راورى خاتون آباد فرزند افضل شــماره شناســنامه 4 صادره از 
جيرفت در ششــدانگ يك باب مغازه مشــتمل بر طبقه فوقانى به مســاحت 97 متر مربع پالك 8672 فرعى از 
574 اصلــى مفــروز و مجزى شــده از پالك 995 فرعى از 574 اصلى قطعه دو واقــع در خيابان آزادى اراضى 
جيرفت بخش 45 كرمان خريدارى از مالك رسمى خود متقاضى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد – 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.  
تاريخ انتشار نوبت اول : 1395/12/11 - تاريخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/25

 جواد فاريابى ، رئيس ثبت اسناد و امالك جيرفت

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139560322003007694 مورخه 1395/11/11 هيات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم شــه بى بى شــهلى بر فرزند شه مد بشماره شناسنامه 7396 صادره 
از خاش در يك باب خانه به مســاحت 450 مترمربع قســمتى از پالك 3256 فرعى از يك اصلى قطعه 1 واقع 
در اراضى حبيب آباد خيابان 30 مترى منشــعبه از خيابان ابوذر بخش 4 بلوچســتان شــهر خاش خريدارى از 
مالك رســمى آقاى چراغ شــهلى بر محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز 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 تســليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است 
در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ 

انتشار نوبت اول: سه شنبه 1395/12/10- تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1395/12/25- 
م الف/63

رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

هيــات حل اختالف مســتقر در ثبت شــبانكاره بشــرح آراء ذيل تصرفــات مفروز و مالكانــه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده به جهت عدم دسترســى به مالكين مقرر شــده پس از نشر آگهى سند مالكيت رسمى 
صادره و تســليم گــردد .  عليهذا در اجراى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد ســند رســمى مصوب 1390/9/20 و آئين نامه اجرايى آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطــالع مالكين و ســاير صاحبــان حقوقى آگهى مى شــود . واخواهى نســبت به آراء فوق الذكــر ظرف مدت دو 
مــاه از تاريخ انتشــار اولين نوبت آگهى به ثبت محل مى باشــد و معترض مكلف اســت ظــرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت دادخواســت به مرجع قضايى محل تســليم و گواهى تقديم دادخواست 
را به اداره ثبت تســليم نمايد . در غير اين صورت اداره ثبت شــبانكاره ســند مالكيت مربوطه را بر اســاس 
مدلــول رأى صــادره را در حدود مقررات صادر خواهــد كرد . در هر صورت صدور ســند مالكيت جديد مانع 
مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود . 1- رأى شــماره 139560324008002903 تصرفات مفروز مالكانه 
محمد على عبد شــيخى فرزند خدابخش به شماره ملى 6109805491 ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به 
مساحت 59598 مترمربع پالك 189 فرعى از 7362 اصلى مجزا شده از پالك 7362/25 واقع در بخش سه 
شــبانكاره قريه اليپه خريدارى شــده از مالك رسمى خدابخش عبد شيخى محرز گرديده است 2- راى شماره 
139560324008002907 تصرفات مفروز مالكانه محمد على عبدشــيخى فرزند خدابخش به شــماره ملى 
6109805491 ششــدانگ يــك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 7725/51 مترمربع پــالك 190 فرعى از 
7362 اصلى مجزا شــده از پالك 7362/25 واقع در بخش ســه شبانكاره قريه اليپه خريدارى شده از مالك 
رســمى خدابخش عبد شــيخى محرز گرديده اســت . 3- راى شــماره 139560324008002905 تصرفات 
مفــروز مالكانه محمد على عبدشــيخى فرزند خدابخش به شــماره ملى 6109805491 ششــدانگ يك قطعه 
زميــن مزروعــى به انضمام يك حلقه چاه آب در آن به مســاحت 151287/50 مترمربــع پالك 191 فرعى از 
7362 اصلى مجزا شــده از پالك 7362/25 واقع در بخش ســه شبانكاره قريه اليپه خريدارى شده از مالك 
رسمى خدابخش عبدشيخى محرز گرديده است. 4- راى شماره 139560324008002888 تصرفات مفروز 
و مالكانه محمد على عبدشــيخى فرزند خدابخش به شــماره ملى 6109805491 ششــدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى به مســاحت 33993/50 مترمربع پالك 192 فرعى از 7362 اصلى مجزا شــده از پالك 7362/25 
واقع در بخش ســه شــبانكاره قريه اليپه خريدارى شــده از مالك رسمى خدابخش عبدشــيخى محرز گرديده 

است. تاريخ انتشار نوبت اول:95/12/10- تاريخ انتشار نوبت دوم: 95/12/25 – م الف/5719
رئيس واحد ثبتى شبانكاره

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139560301053005692 هيات اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبــت ملك كهريزك تصرفــات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم عليرضا يوســفى فشــكى فرزند محمدحسين بشــماره شناسنامه 19 صادره از 
تفرش در شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 925 مترمربع پالك 12 فرعى از 177 اصلى 
خريدارى از مالك رســمى آقاى / خانم عليرضا يوســفى فشكى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
ايــن اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مــدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را 
بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 95/12/10- تاريخ انتشــار نوبت دوم: 

95/12/25 - م الف/6871
رئيس ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139560301053005694 هيات اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبــت ملك كهريزك تصرفــات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم عليرضا يوســفى فشــكى فرزند محمدحسين بشــماره شناسنامه 19 صادره از 
تفــرش در شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 1000 مترمربع پــالك 12 فرعى از 177 
اصلى خريدارى از مالك رســمى آقاى / خانم عليرضا يوســفى فشــكى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود 
را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 95/12/10- تاريخ انتشــار نوبت دوم: 

95/12/25 - م الف/6870
رئيس ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهى ابالغ  اجرائيه موضوع ماده 18 آئين نامه اجراء مفاد اســناد رســمى الزم االجراء مصوب تيرماه 1355- 
قرارداد داخلى

شــماره پرونده:139504029116000088/1- شماره بايگانى پرونده:9500147- شماره ابالغيه: 
139505129116000369- تاريخ صدور:1395/11/30- بدينوســيله به (شــركت /آقا/ خانم) ســميه 
خالق وردى فرزند محمد به شــماره ش ش 26632 و شــماره ملى 82762309 به نشــانى مهديشــهر ميدان 
امام كوى آيت اله زيارتى مغازه كفاشــى كدپســتى 3561795451 ابالغ مى گردد كه بانك سپه مهديشهر به 
موجب قرارداد تسهيالت شماره 269422952 نسبت به وصول مبلغ 135908963 ريال اصل طلب و مبلغ 
19397633 ريال خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 1395/9/9 كه روزانه مبلغ 122877 ريال اضافه مى گردد 
عليه شما تقاضاى صدور اجرائيه نموده كه اجرائيه به كالسه 9500147 در اين اجراء تشكيل و طبق گزارش 
مامور ابالغ در نشانى تعيين شده در متن سند امكان ابالغ ميسر نبوده و آدرس شناسايى نگرديده و بستانكار 
هم نتوانســته نشانى دقيق شما را معرفى نمايد لذا با توجه به تقاضاى متعهدله و به استناد ماده 18 اصالحى 
آئين نامه اجراء مفاد اسناد رسمى اجرائيه فوق الذكر در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز رسمى ابالغ اجرائيه محسوب مى شود 
اقــدام به پرداخت بدهى خويش ننمائيد عمليات اجرائى برابر مقررات عليه شــما تعقيب و به جز اين آگهى و 

آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. تاريخ انتشار:95/12/25
رئيس ثبت اسناد و امالك مهديشهر

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششدانگ يك باب منزل پالك 17774 فرعى از يك اصلى واقع در بخش دو سيستان 
كوچه منشــعبه از خيابان پاســداران مورد تقاضاى دربى بى شندكى فرزند شــريف كه تاكنون به عمل نيامده 
اســت لذا بر حســب تقاضاى كتبى نامبرده تحديد حدود در روز شــنبه 96/01/26 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد بدينوســيله به اطالع مجاورين و مســتدعى ثبت پالك فوق ميرساند تا در روز تعيين شده در محل 
حضور به هم رسانند در صورتيكه مستدعى ثبت پالك فوق و با نماينده قانونى وى حضور نداشته باشد تحديد 
حــدود بــر طبق اظهار مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت بعمــل خواهد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت ســى روز پذيرفته خواهد شــد ضمناً برابر 
تبصره ماده واحده قانونى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب ســال 1373- اعتراض به تقاضاى 
ثبت و تحديد حدود موضوع ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توسط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم 
اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم دادخواســت بمرجع ذيصالح قضائى صــورت پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل 
اخذ و به اداره ثبت محل تسليم و رسيد دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد شد. تاريخ انتشار: چهارشنبه 

95/12/25- م الف/2199
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششدانگ يك باب منزل پالك 17796 فرعى از يك اصلى واقع در بخش دو سيستان 
شهرســتان زابل كوچه منشــعبه از خيابان هيرمند مورد تقاضاى شيرعلى ســوارى فرزند محمد كه تاكنون به 
عمل نيامده اســت لذا بر حســب تقاضاى كتبى نامبرده تحديد حدود در روز شــنبه 96/01/26 در ساعت 8 
صبح محل شروع و به عمل خواهد آمد بدينوسيله به اطالع مجاورين و مستدعى ثبت پالك فوق ميرساند تا در 
روز تعيين شــده در محل اداره ثبت حضور به هم رســانند در صورتيكه مستدعى ثبت پالك فوق و با نماينده 
قانونى وى حضور نداشــته باشــد تحديد حدود بر طبق اظهار مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد 
آمــد و اعتراض مجاوريــن نيز برابر ماده 20 قانــون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلــس تحديدى ظرف مدت 
ســى روز پذيرفته خواهد شــد ضمناً برابر تبصره ماده واحده قانونى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى 
مصوب سال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود موضوع ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توسط 
معتــرض ظرف مدت يكمــاه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم دادخواســت بمرجع ذيصالح قضائى 
صورت پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تســليم و رســيد دريافت دارد واال حق او 

ساقط خواهد شد. تاريخ انتشار: چهارشنبه 95/12/25- م الف/2221
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ســيد رسول تقوى به شماره شناســنامه 549 به شرح دادخواست به كالسه 1736/2/95 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده اند كه شــادروان بتول شــعبانى به شماره 
شناســنامه 9 در تاريــخ 95/9/5 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حيــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- ســيد رسول تقوى فرزند ســيد يونس به ش ش 549 صادره از دماوند همسر متوفى 
2- سيد امير تقوى فرزند سيد رسول به ش ش 1847 صادره از تهران فرزند متوفى 3- سيد سعيد تقوى 
فرزند ســيد رســول به ش ش 469 صادره از تهران فرزند متوفى 4- ســيد مهدى تقوى فرزند سيد رسول 
به ش ش 4191 صادره از تهران فرزند متوفى 5- زهرا ســادات تقوى فرزند ســيد رسول به ش ش 1886 
صادره از تهران فرزند متوفى . اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/4173
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

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

 برابر راى شماره 139560318004006225-95/11/21 هيات اول موضوع قانون   تعيين تكليف  
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى رودبار تصرفات عليرضا رضائى 
فرزند صادق  در : 1- ششــدانگ زمين مشتمل بر اعيان به مساحت 128/01 مترمربع به شماره پالك فرعى 
1867 مجزى از 365 واقع در كلورز  ســنگ  اصلى 19 بخش 20 گيالن. به آدرس واقع در رســتم آباد ســه 
راهى بلوار امام حسين خيابان 35 مترى  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 صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته 
باشــند ميتوانند از تاريخ انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى 
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شدتاريخ 

انتشار نوبت اول: 10 /95/12 تاريخ انتشار نوبت دوم:95/12/25 
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| شماره 4427|

برگزارى مسابقه مديران آموزشگاه هاى آزاد گلستان 
در مركز آموزش فنى وحرفه اى برادران گرگان

به گزارش روابط عمومى اداره كل آموزش فنى وحرفه اى استان 
گلستان، تعداد 266نفر از مديران آموزشگاه هاى آزاد استان در مسابقه 
ويژه مديران آموزشگاه هاى آزاد  كه در مركز آموزش فنى وحرفه اى 
برادران گرگان برگزار گرديد شركت كردند.ابوالفضل تيرانداز مديركل 

آموزش فنى و حرفه اى گلستان در حاشيه اين آزمون گفت : اولين 
دوره مسابقات ويژه مديران آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى آزاد استان 
با هدف شناسايى مديران خالق و برتر بخش خصوصى در چهار مرحله 
برگزار مى گردد.وى افزود اولين دوره اين مسابقات امروز بصورت كتبى 

و چهار گزينه اى همزمان در مراكز آموزش فنى و حرفه اى استان ها 
برگزار مى گردد. وى در پايان خاطر نشان ساخت مراحل دوم ، سوم و 
پايانى اين مسابقات در ارديبهشت و خرداد سال 96 برگزار مى گردد 

كه زمان آن متعاقباً به اطالع نفرات برتر مرحله اول خواهد رسيد

دانشگاه علوم پزشكى گيالن در ليست مجريان 
برتر ارتقاى سالمت مادر و نوزاد قرار گرفت

ــاس نتايج بررسى هاى به عمل آمده از سوى   بر اس
وزارت بهداشت، در دومين جشنواره سالمت مادر و نوزاد 
ــالن رازى، برگزار  ــاى تهران-س ــه در محل همايش ه ك
ــكى گيالن در ليست مجريان  ــگاه علوم پزش ــد، دانش ش
ــوزاد قرار گرفت. همچنين،  ــالمت مادر و ن برتر ارتقاى س
ــان بيمارستان دوستدار مادر در اين دوره از جشنواره  نش
ــيد. در اين راستا،  ــتان شهيد نورانى تالش رس به بيمارس
ــهيد انصارى  ــى تالش، ش ــهد نوران ــتاِن؛ ش ــه بيمارس س
ــر و امينى لنگرود در گيالن، به علت ترويج زايمان  رودس
طبيعى مورد تقدير قرار گرفتند. كاهش سزارين، آموزش 
ــادر باردار،  ــواده هاى آنها، تكريم م ــادران باردار و خان م
ــش درد در زايمان از جمله  ــاى كاه ــتفاده از روش ه  اس
ــتان ها بود.  ــورد ارزيابى در اين بيمارس ــاخص هاى م ش
ــوزه درمان  ــتاورد هاى ح ــگاهى از دس ــزارى نمايش برگ
ــكى گيالن در خصوص ترويج زايمان  دانشگاه علوم پزش
ــالن همايش نيز از ديگر برنامه هاى  طبيعى، در محل س

حايز اهميت در اين همايش بود. 
ــزى اطالق مى  ــتدار مادر به مراك ــتان دوس بيمارس
ــوده و بهبود  ــوزاد در الويت ب ــادر و ن ــود كه حقوق م  ش
ــام زايمان  ــزارين، انج ــد كاهش س ــاخص هايى مانن ش
ــه و انجام زايمان بدون درد در  فيزيولوژيك بدون مداخل

آن در الويت قرار دارد.

706 واحد توليدى و صنعتى هرمزگان  
تسهيالت رونق توليد دريافت كردند

ــارت هرمزگان  ــازمان صنعت، معدن و تج رييس س
ــهيل و رفع موانع توليد  ــه كارگروه تس گفت :  185جلس
ــت كه ماحصل آن يكهزار و  ــده اس ــتان برگزار ش در اس
ــن ميزان يكهزار و 375  ــت كه از اي 818 مصوبه بوده اس
ــده و 443 مصوبه در دست اجرا و   مصوبه تاكنون اجرا ش

پيگيرى است.
خليل قاسمى  افزود: در ابتدا مقرر بود به 304 واحد 
تسهيالت رونق توليد پرداخت شود اما در حال حاضر  به 
ــهيالت  ــده متقاضى جهت خروج از ركود، تس 706 پرون
ــده  ــق توليد به مبلغ 244 ميليارد تومان پرداخت ش رون
ــاد قرارداد را 41  ــت . وى پرونده هاى در مرحله انعق اس
ــهيالت در مركز  ــالم كرد و افزود: باالترين تس پرونده اع
ــرمايه در گردش و 12 فقره  ــتان بوده كه 19 فقره س اس

سرمايه ثابت پرداخت شده است.
ــهيالت 18 فقره  ــترين تس ــمى ادامه داد : بيش قاس
سرمايه در گردش و 7 فقره سرمايه ثابت در حوزه صنايع 
ــت. وى با اشاره به نتايج حاصل از بازديد  معدنى بوده اس
گروه رونق توليد از صنايع دريافت كننده تسهيالت اظهار 
داشت: طى بررسى هاى انجام شده براى  165 نفر ايجاد 
ــتغال جديد صورت گرفته و براى 877 نفرنيز ، تثبت  اش

اشتغال انجام شده است.
ــد اشتغال را 19  ــد توليد را 47 درصد و رش وى رش

درصد عنوان كرد.

مديركل حمل و نقل و پايانه هاى استان سمنان

نصب 42دوربين نظارتى در سمنان
ــل و  ــل و نق ــركل حم مدي

سـمنــان

 
ــتان سمنان  از  پايانه هاى اس
نصب 42 دوربين نظارتى در 
ــتان خبرداد وبا بيان اينكه در حال  سطح جادهاى اس
حاضر تعداد دوربين هاى ثبت تخلف و نظارت بر تردد 
ــمنان  ــتان س ــا در محورهاى مواصالتى اس خودروه
ــت: براى استقبال از نوروز  43دستگاه است، ابراز داش
ــى نيز براى  ــى رفاهى بين راه ــع هاى خدمات مجتم
ــامان دهى شده است كه  ــافران س اسكان موقت مس
اميدواريم ضمن فراهم كردن آرامش رانندگان با ايجاد 
ــتراحتگاه موقت  ــگاه ها بتوانيم در ايجاد اس اين توقف

براى جلوگيرى از خواب آلودگى رانندگان نقش مهمى 
ايفا كنيم.

ــح كرد: طبق روال  ــعدى در ادامه تصري فهندژ س
ــردد به منظور  ــه به افزايش حجم ت ــاله باتوج همه س
ــتان  افزايش ضريب ايمنى در محورهاى مواصالتى اس
ــمنان تردد كاميون و تريلر ها با اعمال محدوديت  س
ــا اتخاذ اين  ــد بود كه اميدواريم ب ــى مواجه خواه هاي
ــوروزى به  ــافران ن ــش و امنيت مس ــات آرام تصميم

100درصد ارتقا پيدا كند.
وى افزود: باتوجه به افزايش مسافر و به خصوص 
ــازى  ــى كنند نماس ــران تردد م ــه در ته ــرادى ك  اف

ــاركت شهردارى  ــافرى سمنان با مش پايانه هاى مس
ــت كه اميدواريم با بهره بردارى  در حال رسيدگى اس
ــافران نقش مهم  ــل از آن در ارائه خدمات به مس كام

ايفا كنيم.
ــتان  ــه هاى اس ــل و پايان ــل و نق ــركل حم مدي
ــمنان همچنين گفت: با هماهنگى صورت گرفته با   س
ــور و همچنين استان، نرخ  ــر كش  اتحاديه هاى سراس
كرايه هاى حمل و نقل عمومى در سفرهاى نوروز 96 
افزايش ندارد لذا مسافران نبايد نگرانى در اين باره داشته 
باشند.فهندژ سعدى با بيان اينكه اين عدم تغيير قيمت 
نبايد در ارائه خدمات تاثيرى داشته باشد، ابراز داشت: 
حمل و نقل عمومى همچنان با قدرت در ارائه خدمات 
به شهروندان پيشگام خواهد بود و با متخلفان اين حوزه 
كه مردم گزارش هاى آنان را ارائه دهند، برخورد خواهد 
ــد.مديركل حمل و نقل و پايانه هاى استان سمنان  ش
بابيان اينكه زير ساخت هاى گردشگرى در حوزه حمل 
 و نقل جاده اى در استان مهيا است، گفت: طرح نوروزى 
پايانه هاى استان سمنان اجرا مى شود. فهندژسعدى 
ــتان  ــاالنه در محورهاى مواصالتى اس با بيان اينكه س

ــافران و زائران بى شمارى  ــاهد تردد مس ــمنان ش س
ــتيم كه در اين بين براى توجه به زيرساخت هاى  هس
ــر بهبود كيفيت  ــگرى و تعريف مقصد به معب  گردش
ــت: با توجه  ــت، ابراز داش ــاده ها امرى ضرورى اس ج
ــم بتوانيم در امر خدمت  ــعار نوروزايمن اميدواري به ش
ــانى به مردم كوشا باشيم لذا كاركنان حمل و نقل  رس
ــتان سمنان از 25 اسفندماه لغايت 15  و پايانه هاى اس
ــيفت بندى آماده  پاسخگويى به  فروردين  به صورت ش
سئواالت هموطنان و مردم خواهند بود.وى افزود: عالوه 
ــردم  برنامه اى براى  ــانى به م بر افزايش خدمات رس
افزايش كرايه هاى ناوگان حمل و نقل عمومى در استان 
سمنان منظور نشده است و با توجه به اينكه 26استان 
كشور از استان سمنان بازديد مى كنند لذا ستاد تسهيل 
ــانى به هموطنان  ــتان آماده خدمات رس ــفر در اس س
ــل و نقل و  ــد بود.مديركل حم ــى ايام نوروز خواه  ط
پايانه هاى استان سمنان بابيان اينكه فروش بليت ناوگان 
حمل و نقل عمومى به صورت اينترنتى از طريق دفاتر 
پيشخوان شهرى آغاز شده است، ابراز داشت: به افرادى 
 كه از طريق اينرنتى بليط تهيه كنند از تخفيفات خوبى 

ــعدى در ادامه تصريح  بهره مند خواهند بود.فهندژ س
ــانى  ــه منظور افزايش ارتقا كيفيت خدمات رس كرد:ب
ــامانه نظارتى و كنترل در راستاى ارزيابى  به مردم س
ــافران مى توانند با  ــده است لذا مس خدمات تدبير ش
مراجعه به اين سامانه ضمن بيان انتقادات، پيشنهادات 
ــم ترافيك،  ــات مربوط به  حج ــرات خود اطالع و نظ
وضعيت جوى و محورهاى مواصالتى را دريافت كنند 
ــامانه جامع اطالع رسانى 141نيز آماده  و همچنين س
ــخگويى به مشكالت مسافران درباره تهيه بليط و  پاس
ــود.وى با بيان اينكه به  محورهاى مواصالتى خواهد ب
منظور ارتقا سالمت و افزايش رفاه مردم تدابير ويژه اى 
ــه شده است، افزود: 20مجتمع رفاهى در محور  انديش
ــت و27 مجتمع خدمات رفاهى  اصلى قرار گرفته اس
ــتان فعال خواهد بود كه  در محور هاى مواصالتى اس
 طى سه سال گذشته هفت مجتمع خدمات رفاهى به 
بهره دارى رسيد كه بايد گفت ساخت اين مجتمع ها به 
افزايش ماندگارى مسافران و زائران كمك مى كند كه 
بدين منظور فاز دو و سه مجتمع هاى خدمات رفاهى 

استان با پيشرفت فيزيكى 70درصد مواجه است.

حضور بانوان آبفاى گيالن در نخستين كنگره ملى 
زنان موفق و دومين همايش ملى بانوان فرهيخته

 در نخستين كنگره ملى زنان موفق ايران 
ــوان فرهيخته گـيــالن ــن همايش ملى بان و دومي

ــركت  ــرو جمعى از بانوان اين ش وزارت ني
حضور يافتند.

ــتين كنگره ملى زنان موفق ايران 16  بنا به اين گزارش نخس
اسفندماه در مركز همايش هاى بين المللى دانشگاه شهيد بهشتى 
تهران با هدف بهره مندى جامعه از سرمايه انسانى بانوان توانمند 
در فرآيند توسعه پايدار و افزايش حضور آنان در مناصب مديريتى 

و سياسى كشور برگزار شد.
در اين كنگره كه با حضور وزراى ارتباطات و فناورى اطالعات 
ــازمان  و وزير، تعاون ، كار و رفاه اجتماعى و همچنين نماينده س
ــد بيش از 1000 نفر از بانوان توانمند كشور از  يونسكو افتتاح ش
31 استان حضور داشتند و از آبفاى گيالن سيده ضحى حجازى 
مدير دفتر كنترل كيفى ، مارال محبوب خانواده مدير دفتر فنى و 
ليال عليزاده مشاور مديرعامل در امور زنان و خانواده آبفاى گيالن 

نيز حضور داشتند.
همچنين در همايش ملى بانوان فرهيخته صنعت آب و برق 
كه به همت دفتر امور زنان و خانواده وزارت نيرو با حضور قائم مقام 
ــد طى روزهاى 16 و 17 اسفندماه محورهايى  وزير نيرو افتتاح ش
همچون شاخص ها و معيارهاى فرهيختگى زنان، زن، فعاليت هاى 
دانشى، ابداع و نوآورى، زنان و رسانه هاى نوين، تهديدها و فرصت ها، 
مديريت مصرف، اقتصاد مقاومتى و توسعه پايدار مورد بحث قرار 
ــرى از بانوان  ــن همايش نيز كه با حضور جمع كثي ــت. در اي گرف
ــد دكتر سيده ضحى حجازى  ــور برگزار ش صنعت آب و برق كش
ــت ، دكتر مريم صفارى رئيس  مدير دفتر كنترل كيفيت و بهداش
 گروه تحول ادارى و دكتر مريم وزيرى كارشناس مسئول آزمايشگاه 

ريز آالينده آبفاى گيالن حضور داشتند.

 رشد 16 درصدى تخليه و بارگيرى 
كاال در راه آهن هرمزگان

مدير كل راه آهن هرمزگان از افزايش 16 
ــرى كاال  در 11 بـندرعبـاس ــدى تخليه و بارگي درص

ماهه سال جارى از راه آهن هرمزگان خبر 
دادو گفت : از ابتداى سال جارى تا كنون  بالغ بر 16 ميليون تن 
ــود اين  ــت كه پيش بينى مى ش ــده اس كاال تخليه و بارگيرى ش
ميزان جابجايى كاال تا پايان سال به 17/5 ميليون تن برسداين در 
ــت كه ميزان تخليه و بارگيرى كاال در سال گذشته 15  حالى اس
ــدى تخليه و  ــد 16 درص ــاهد رش ــت كه ش ميليون تن بوده اس

بارگيرى كاال در راه آهن هرمزگان هستيم . 
محمد پور فخرى افزود : در سال 94،ميزان تن كيلومتر مرزى 
5 ميليارد و 630 ميليون تن  بوده كه اين ميزان  در سال جارى به 

6 ميليارد و 100 ميليون تن افزايش يافته است.
ــت : روزانه به طور ميانگين  755 واگن  در راه  وى بيان داش
آهن هرمزگان تخليه و بارگيرى شده است كه در هر2 دقيقه يك 
واگن تخليه شده است. مدير كل راه آهن هرمزگان سهم راه آهن 
هرمزگان درجابه جايى كاال از بندر شهيدرجايى را در سال جارى 
ــاره به تعداد مسافر  بيش از 21 درصد اعالم كرد . پور فخرى با اش
جابه جا شده در 11 ماهه نخست سال جارى گفت : در اين مدت  
ــوط ريلى هرمزگان جابه جا  ــافر از طريق خط 820 هزار نفر مس
ــده است .وى ميزان جابجايى مسافر در پيك نوروزى را  حدود  ش
85 هزار نفرعنوان كرد .وى همچنين از ثبت 2 هزارو 437 هكتار 
از اراضى راه آهن هرمزگان خبر داد و گفت : كليه اراضى راه آهن 
ــزگان در طول 630 كيلومتر خط آن به طور صدر صد داراى  هرم
سند مالكيت شده است.  مدير كل راه آهن هرمزگان از اتمام پروژه 
سيستمهاى هوشمند( ATC ) در مسير ريلى هرمزگان خبر داد 
ــافران طرح اى تى سى (كنترل  و گفت: براى افزايش امينت مس

خودكار قطار) در تمامى ايستگاه هاى استان نصب شده است. 

 اصالح و بازسازى مجدد  بخشى از 
انشعابات قديمى شهرستان بهارستان 

ــارد ريال  ــادل 5/5 ميلي ــارى مع ــا اعتب ب
انشعابات خيابان امام جعفر صادق و بخشى بـهارستـان

از كوچه هاى منشعب كوچه هاى منشعب 
اصالح و باز سازى مجدد گرديد . 

اين خبر را مدير امور آبفاى شهرستان بهارستان اعالم كرد و 
ــتاى ساماندهى خطوط و شبكه هاى آبرسانى و به  گفت : در راس
منظور ارتقاء كمى و كيفى آب آشاميدنى شهروندان و مشتركين 
ــبكه و انشعابات  محترم ، پيرو مطالعات صورت گرفته ، اصالح ش
بخشى از مناطق شهر گلستان در دستور كار قرار گرفته بود كه اين 
عمليات مطابق برنامه زمانبندى شده واز اوايل بهمن ماه در خيابان 
ــبز دشت  ــعب در س حضرت امام جعفر صادق و كوچه هاى منش
ــروع گرديد و در حال حاضر نيز با بيش از 60 درصد پيشرفت  ش

فيزيكى در حال انجام مى باشد . 
ــت : اين  ــروژه مذكور گف ــريح پ ــن تش ــدى ضم ــز عب پروي
ــازى خطوط و  ــانى و خارج س ــاماندهى آبرس  عمليات با هدف س
 شبكه هاى قديمى و فرسوده از مدار توزيع در خيابان حضرت امام 
جعفر صادق (ع) شهرك سبز دشت و كوچه هاى مربوطه با اعتبارى 
معادل 5/5 ميليارد ريال از محل اعتبارات جارى و داخلى  در حال 
انجام است كه تا بحال اصالح انشعابات بخشى از خيابان مذكور و 
كوچه 1 به تعداد 260 مورد انجام و به اتمام رسيده و الباقى اصالح 
انشعابات نيز مطابق برنامه ريزى صورت گرفته عملياتى خواهد شد 
مهندس عبدى خاطر نشان ساخت : شهرستان بهارستان يكى از 
پرجمعيت ترين و همچنين مهاجرپذيرترين شهرستانها در سطح 
منطقه جنوب غربى مى باشد . كه بلحاظ ساخت و سازهاى مستمر 
ــعه محدوده شهرى و تراكم جمعيتى باال ، موضوع تامين و  و توس
ــرب شهروندان با كميت و كيفيت مطلوب و مطابق  توزيع آب ش

تراكم جمعيتى از برنامه هاى ضرورى شركت به حساب مى آيد .

        

نيروى انسانى با ارزش ترين، بهترين و گرانبهاترين 
سرمايه هر سازمان محسوب مى شود

ــن، بهترين و  ــانى با ارزش تري نيروى انس
گرانبهاترين سرمايه هر سازمان محسوب گـلستـان

مى شود/ اگر كاركنان يك سازمان سالمت 
و سالم نباشند نمى توان انتظار برخوردارى از يك سازمان بالنده و 

پرانرژى را داشت.
ــرى در همايش تجليل از برترين هاى فروش و  على اكبر نصي
ــتان اظهار  ــركت توزيع نيروى برق گلس وصول و مردان ايمنى ش
داشت: سال 1395 سال پرتالشى براى شركت توزيع نيروى برق 

بود و اميد داريم سال 1396 سال مباركى باشد.
ــترك داريم كه  ــان اينكه ما بيش از 670 هزار مش ــا بي وى ب
ــود، افزود: شماره برداران يك  توسط 154 شماره بردار رصد مى ش
شغل اساسى و حياتى براى شركت توزيع نيروى برق دارند چرا كه 
درآمد شركت به همكارى اين افراد بستگى دارد. مدير عامل شركت 
توزيع نيروى برق گلستان ادامه داد: ما بايد در بحث شماره بردارى 
دغدغه هاى اين افراد را بشنويم تا اين افراد با تالش بيشترى نسبت 
ــرى با بيان اينكه صنعت برق با  ــه وظايف خود عمل كنند. نصي ب
ــى، كاهش پيك و درصد  ــاخص كاهش تلفات، كاهش خاموش ش
ــود افزود: كاهش پيك و كاهش تلفات يكى  وصول ارزيابى مى ش
از موضوعات مهمى است كه حتى مورد توجه مقام معظم رهبرى 
نيز قرار گرفته است. مديرعامل شركت توزيع نيروى برق گلستان 
با بيان اينكه متاسفانه برخى مشتركان اقدام به دستكارى كنتورها 
ــال گذشته ميلياردها تومان از سرمايه  مى كنند، گفت: در چند س

بيت المال با دستكارى كنتور برق به هدر رفته است. 
ــى بعد كار» تصريح  ــد بر رعايت اصل «اول ايمن وى با تاكي
كرد: رعايت ايمنى يكى از اصول با اهميتى است كه گاهى تنها از 
جنبه شعارى به آن نگاه مى شود در حاليكه يك بى دقتى كوچك 

حادثه هايى بزرگ بدنبال دارد. 
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