
متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب /اينجانبان احمد بخت آزاد مالك / مالكين يكهزار ســهم مشــاع از دو ميليون 
و نهصد و بيســت و شــش هزار و صدو پنجاه و نه ســهم مشــاع پالك ثبتى 3 فرعى از 10 اصلى واقع در قريه 
مهرآباد رودهن به نشــانى خيابان چهار چنار موضوع سند/ اسناد مالكيت شــماره 363838د94 صادره به تاريخ 
1396/3/22 متقاضى تعيين بستر و حرايم احتمالى رودخانه/مسيل/نهر عمومى در داخل و مجاورت پالك ثبتى 
فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به 
مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در 
دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى به امور آب دماوند به نشانى گيالوند 
بلوار آيت اله خامنه اى روبروى باشگاه وليعصر (عج) مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف 
مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى 
كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشــد. م الف/4665- تاريخ انتشــار نوبت اول:96/8/11- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 96/8/21
 اداره امور آب تهران – دماوند

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 139660301053002615 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى / خانم امين پوره فرزند قاسم بشماره شناسنامه 40400 صادره از تهران در سه دانگ مشاع از شش دانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 781 مترمربع پالك 523 فرعى از 177 اصلى خريدارى از مالك رسمى 
آقاى / خانم قربان كشاورز داداشى و عليرضا بيگلرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 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 تسليم اعتراض، دادخواست 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: 96/8/9- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/8/24 - م الف/4573
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

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 139660301053002617 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى / خانم امير پوره فرزند قاسم بشماره شناسنامه 16014 صادره از تهران در سه دانگ مشاع از شش دانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 781 مترمربع پالك 523 فرعى از 177 اصلى خريدارى از مالك رسمى 
آقاى / خانم قربان كشاورز داداشى و عليرضا بيگلرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 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 تسليم اعتراض، دادخواست 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: 96/8/9- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/8/24 - م الف/4572
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139660329012001542 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم 
گلخانم مستخدمى فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 12 صادره از در ششدانگ عرصه و اعيان يك باب ساختمان 
مسكونى و دامدارى به مساحت  1250/85 متر مربع پالك  230 فرعى از 49- اصلى  مفروز و مجزا شده از پالك 
230 فرعى از 49- اصلى قطعه واقع در محمدآباد خريدارى از مالك رسمى عبداله درخشانى محرز گرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشــخاص نســبت به 
صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضائي تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف : 698
تاريخ انتشار نوبت اول : 1396/8/10 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1396/8/24                              

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى       

برابر راى شماره 139360319014025670 93/11/06هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى اصغر شــريفى فرزند گنجعلى به شــماره شناســنامه 299 صادره از جيرفت   در ششدانگ يك باب 
خانــه به مســاحت 759/85 مترمربع پالك 272 فرعــى از 556- اصلى مفروز ومجزى شــده ازپالك 23فرعى از 
556- اصلى قطعه پنج واقع در اراضى اســالم آباد ســاردوئيه جيرفت  بخش 34 كرمان خريدارى ازمالك رسمى 
آقاى عبدالعلى شريفى محرز گرديده است.لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو  نوبت به به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ 
تســليم اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور 

م/الف: 664 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهد شد.  
تاريخ انتشارنوبت اول :96/08/10 

تاريخ انتشارنوبت دوم:96/8/24     
.رئيس ثبت اسنادوامالك-جواد فاريابى

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى       
برابر راى شماره 139660319014002212 96/04/14هيات اولموضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقايعلى پرماه فرزند نمك به شماره شناسنامه 14 صادره از جيرفت   در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
211 مترمربع پالك 466 فرعى از 572- اصلى مفروز ومجزى شده ازپالك فرعياز 572- اصلى قطعه دو واقع در 
كوچه شهيد دانشى اراضى صاحب اباد جيرفت  بخش 45 كرمان خريدارى ازمالك رسمى خانم رخساره درينى محرز 
گرديده است.لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو  نوبت به به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص 
نســبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست 
خــودرا به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت درصورت انقضاى مــدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالكيت صادرخواهد شد. م/الف: 667 
تاريخ انتشارنوبت اول :96/08/10 
تاريخ انتشارنوبت دوم96/8/24     

 .رئيس ثبت اسنادوامالك-جواد فاريابى

متن آگهى
به اطالع مى رساند اينجانب / اينجانبان محمد غالمرضايى، فاضله تقى زاده ، اميرغالمرضايى مالك / مالكين 
ســى ســهم مشــاع از چهل و يك سهم و نيم ششــدانگ مشــاع پالك ثبتى 51 فرعى از 131 اصلى واقع در قريه 
اوچونك به نشــانى كنار جاده اصلى موضوع ســند/ اسناد مالكيت شماره 348072 ســرى الف-79 – 52362-
348073- ســرى الف/79  تاريخ 1380/7/18-1319/10/9-1380/7/18متقاضى تعيين بســتر و حريم 
روخانه/مســيل/نهر عمومى در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند 
بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل 
پرونده مى باشــد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شــود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 
ده روز از تاريخ انتشار آگهى به امور آب دماوند به نشانى گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى باشگاه وليعصر 
مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى 
تهران (امور آب ...) نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد.  م الف/4692 

- تاريخ انتشار نوبت اول:96/8/24- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/9/4
 اداره امور آب دماوند

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف
 وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى       

برابر راى شماره 96/07/13966031901400445213هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى خانم ســرور شــاه آبادى فرزند عليمرادى به شماره شناســنامه 283 صادره از جيرفت در ششدانگ يك 
قطعه باغ وزمين وخانه مســكونى به مســاحت 6741/50 مترمربع پالك 47فرعى از 456- اصلى مفروز ومجزى 
شــده ازپالك-فرعى از 456- اصلى قطعه دوواقع در اراضى اهللا اباد جيرفت  بخش 45كرمان خريدارى ازمالك 
رسمى آقاى محتاج بذرا محرز گرديده است.لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو  نوبت به به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ 
تســليم اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهد شد. م/الف:666
تاريخ انتشارنوبت اول :96/08/10 
تاريخ انتشارنوبت دوم96/8/24     

.رئيس ثبت اسنادوامالك-جواد فاريابى

آگهى ابالغ وقت جلسه دادسراى عمومى وانقالب شهرستان بهارستان
شــماره ابالغنامه:9610102986901548- شــماره پرونده:9609982986900848- شماره بايگانى 
شــعبه:960970- تاريخ تنظيم:20/08/1396- باسالم بدينوسيله به آقاى بهروزنصراللهى فرزندعلى مجهول 
المكان حســب اعالم شاكى رضاتوكلى وشكايت وى دايربركالهبردارى وتحصيل مال نامشروع باارائه چك سرقتى 
وفق ماده174قانون آيين دادرســى كيفرى دريكى ازروزنامه هاى كثيراالنتشــاردرج نموده لذاالزم اســت جهت 
رســيدگى درجلســه يك ماه ازتاريخ نشــرآگهى حاضرازخود دفــاع نمايدواالوفق مقررات غيابا رســيدگى واعالم 

نظرخواهدنمود.
جاده ساوه_گلستان_جنب فلكه دوم_دادسراى شهرستان بهارستان

بازپرس شعبه سوم بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان بهارستان_مهدى  جهانشيرى

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شماره بايگانى:960970- خواهان: بهاره اميرى دادخواستى به طرفيت خواندگان /خوانده:  رسول اميرى  
به خواسته اذن ازدواج  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان پاكدشت نموده كه جهت رسيدگى به شعبه  چهارم 
دادگاه عمومى(حقوقى) دادگســترى شهرستان پاكدشت ارجاع به كالســه  960970 ثبت گرديده است كه وقت 
رســيدگى آن   96/9/29 ســاعت: 12:00تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه  چهارم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

آگهى احضار متهم
(مربوط به دادسرا و نيز دادگاه در فرض عدم وجود كيفر خواست)

شماره بايگانى شعبه:960755- در پرونده كالسه960755اين شعبه اصغر رستمى پور به اتهام ترك انفاق 
از طرف دادسرا تحت تعقيب قرار گرفته است.با عنايت مجهول المكان بودن متهم ودر اجراى مقررات ماده 174 
قانون آئين دادرســى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى در شــعبه 8 داديارى 
دادسراى عمومى و انقالب شهرستان پاكدشت جهت اخذ توضيح پيرامون اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم 

حضورتصميم مقتضى خواهد بود .
داديار شعبه هشتم داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان پاكدشت

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى جليل قلى خانى بشماره شناسنامه 848 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواستى به شماره 960587 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان خانم حشمت نعمتى به 
شماره شناسنامه 4 در تاريخ 1391/5/9 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند 
از: 1- آقاى ابوطالب شــريفى فرزند جعفر به ش ش 15 صادره از دماوند پســر متوفى 2- آقاى جليل قلى خانى 
فرزند جعفر به ش ش 848 صادره از دماوند پسر متوفى 3- آقاى جالل قلى خانى فرزند جعفر به ش ش 4 صادره 
از دماوند پســر متوفى 4- آقاى جواد قلى خانى فرزند جعفر به ش ش 8 صادره از دماوند پســر متوفى 5- خانم 
شكوفه قلى خانى فرزند جعفر به ش ش 849 صادره از دماوند دختر متوفى 6- خانم عفت قلى خانى فرزند جعفر 
به ش ش 937 صادره از دماوند دختر متوفى 7- خانم عشــرت قلى خانى فرزند جعفر به ش ش 928 صادره از 
دماوند دختر متوفى 8- خانم مريم قلى خانى فرزند جعفر به ش ش 957 صادره از دماوند دختر متوفى ، اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/4693
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139660329012001654 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى 
احمد عامرى فرزند محمود  به شماره شناسنامه 24 صادره از گرمسار در ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بناى 
احداثى به مســاحت  198/35 متر مربع پالك فرعى از اصلى  مفروز و مجزا شــده از پالك 6286 فرعى از 10- 
اصلى قطعه واقع در گرمســار خريدارى از مالك رسمى مع الواسطه از ورثه فريبرز باقرى محرز گرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضائي تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف : 740
تاريخ انتشار نوبت اول : 1396/8/24 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1396/9/8                              
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

متن آگهى
به اطالع مى رساند اينجانب / اينجانبان عليرضا قنبريان نائينى مالك / مالكين ده هزار سهم مشاع از 44642 
سهم از دو سهم مشاع از 22 سهم مشاع پالك ثبتى 193 اصلى واقع در قريه هاشمك به نشانى روستاى هاشمك 
موضوع ســند / اسناد مالكيت شــماره بيع قطعى غير منقول صادره به تاريخ 1391/7/4 متقاضى تعيين بستر و 
حريم روخانه/مسيل/نهر عمومى در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند 
بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل 
پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده 
روز از تاريخ انتشار آگهى به امور آب دماوند به نشانى گيالوند روبروى استخر ورزشى وليعصر (عج) مراجعه نمايند. 
بديهى اســت عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران (امور 
آب دماوند) نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد.  م الف/4694 - تاريخ 

انتشار نوبت اول:96/8/24- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/9/4
 اداره امور آب دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى محمد شاطرى به شناسنامه شماره 504 به شرح دادخواست به كالسه 3/96-1 از اين شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســلطان مظلومى بشماره شناسنامه 2121 در تاريخ 
94/1/19 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- الهه شاطرى 
فرزند حســن به ش ش 760 – 2- زهره شــاطرى فرزند حســن به ش ش 873- 3- اكرم شاطرى فرزند حسن 
به ش ش 42580 -4- اعظم شــاطرى فرزند حســن به ش ش 5912- 5- صديقه شــاطرى فرزند حسن به ش  
ش1146- 6- زهرا شــاطرى فرزند حســن به ش ش 38273- 7- ربابه شــاطرى فرزند حسن به ش ش 338 
-8- حسين شاطرى فرزند حسن به ش ش 40605- 9- محمد شاطرى فرزند حسن به ش ش 504 (فرزندان) . 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهي ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابر راى شماره 139660324009005547-1396/7/22 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
آقاى عبدالمجيد جمشيدى فرزند محمود بشماره شناسنامه 1 صادره از تنگستان به شماره ملى 3559727464 
در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 161/60 مترمربع پالك 42 فرعى از 2193 اصلى مفروز و مجزى شده 
از پالك 2193 اصلى واقع در بخش دو بوشهر خريدارى از سهام مشاعى مشاعى مالك رسمى گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 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: 96/8/24- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/9/9 – م الف/1695
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكــوم عليــه: 1- امين تقــى نجات فرزنــد مردعلى به نشــانى همدان خ صدف جنب مســجد 
اميرالمومنين 2- مهدى شــهبازى فرزند على مجهول المكان 3- على اكبر گيوه فرزند غالمحسين مجهول المكان ، 
مشخصات محكوم له: بانك ملت با مديريت آقاى على ديواندرى نمايندگى صادق عسگرى به نشانى همدان چهارراه 
خواجه رشيد مديريت شعب بانك ملت استان همدان– محكوم به: بموجب راى شماره 9409978159300460 
تاريخ 94/11/13 شــعبه 143 شــوراى حل اختالف (و راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى-) كه قطعيت 
يافته اســت محكوم عليه محكوم اســت بــه صورت تضامنى به پرداخــت مبلــغ 25/000/000 ريال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 670/000 ريال بابت هزينه دادرســى و مبلغ 520/000 ريال بابت هزينه واخواست سفته ها 
(1-013757 بــه مبلغ 20/000/000 ريال و 2- 157979 به مبلغ 5/000/000 ريال) و همچنين خســارت 
تاخير تاديه به ميزان 18 درصد از تاريخ سررسيد 87/9/25 لغايت زمان اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم 
مى دارد ضمنا نيم عشر دولتى بر عهده محكوم عليه و توسط اجراى احكام محاسبه و اخذ گردد. به استناد ماده 29 
قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اجرائيه ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد واال اقدامات 

الزمه قانونى معمول خواهد گرديد. م الف/3676
رئيس شعبه 115 شوراى حل اختالف همدان

دادنامه
بتاريخ 96/8/3- پرونده كالســه 96/328- شماره دادنامه 96/458- مرجع رسيدگى كننده شعبه يكم 
شــوراى حل اختالف گناوه ، خواهان: اســماعيل شــعبانى فرزند ابراهيم آدرس گناوه خيابــان حرم به حرم منزل 
استيجارى محمدپور ، خوانده: داريوش وستوم پور فرزند محمد ، خواسته: اعسار از هزينه دادرسى ، گردشكار: 
خواهان دادخواســتى به خواســته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه به كالسه 
فوق ثبت و جرى تشــريفات قانونى در وقت فوق العاده مقرر جلســه شورا به تصدى امضا كننده ذيل تشكيل و با 
توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از پرودگار متعال به شرح زير مبادرت به صدور راى 
مى نمايد. (راى شورا) در خصوص دادخواست آقاى اسماعيل شعبانى به طرفيت داريوش وستوم پور به خواسته 
اعسار از هزينه دادرسى شورا پس از بررسى محتويات پرونده و اظهارات خواهان و ارائه مدارك مثبته مبنى بر 
معسر بودن خود از جمله شهادت شهود استعالم از بانك معسر بودن خواهان محسور مى باشد لذا مستنداً به مواد 
504و505و506 قانون آئين دادرســى مدنى حكم بر اعســار خواهان از پرداخت هزينه دادرسى در تمام مراحل 
مربــوط به ايــن دعوى صادر و اعالم مى نمايد راى حضورى و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر 

خواهى در دادگاه هاى عمومى شهرستان گناوه مى باشد. م الف/829
قاضى شعبه يكم شوراى حل اختالف گناوه

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: ابراهيم صالحى پور خينى مجهول المكان ، مشخصات محكوم له: احمد شكرريز به 
وكالت مهديه كبريتى به نشــانى كاشــان خ زيارتى دفتر وكالت، محكوم به: به موجب راى شــماره 345/96 تاريخ 
96/5/15 حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى 
-) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ 9/800/000 ريال بابت اصل خواسته و 
به شماره چك هاى 507185/53-94/6/19 و پرداخت خسارت دادرسى و ابطال تمبر و مبلغ 440/000 ريال 
حق الوكاله وكيل و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول در حق محكوم له و رعايت 
تبصره 3 م 306 ق آ د م الزامى اســت نيم عشــر اجرايى از محكوم عليه اخذ گردد. ماده 34 قانون اجراى احكام: 
همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت 

اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه يكم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

متن آگهى
بدين وســيله در پرونده كالسه 950420 به خانم راحله زمانى فرزند محمد كه مجهول المكان مى باشد به 
استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 ابالغ مى گردد كه جهت رسيدگى به اتهامش داير بر 
جعل اسناد سجلى و استفاده از سند سجلى مجعول ورود و اقامت غير مجاز و اخذ تابعيت بدون رعايت تشريفات 
، اخذ شناســنامه موهوم ، ايرانى قلمداد كردن خود حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از انتشــار اين آگهى در دفتر 
شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب سمنان حاضر شود در  غير اين صورت به موضوع رسيدگى و تصميم 

قانونى اتخاذ خواهد شد نتيجه عدم حضور جلب است.
 على اكبر رامه- بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى وانقالب سمنان

دادنامه
پرونــده كالســه 9409982313800480 شــعبه 103 دادگاه كيفــرى دو 
شهرســتان ســمنان (103 جزايى سابق) تصميم نهايى شــماره ، شكات: 1- شركت 
انبوه ســازان قرب كوير با مديريت آقاى محمد خلوصى با وكالت آقاى نبى اله كالمى 
فرنزد على اصغر به نشانى سرخه بلوار انقالب اسالمى روبروى مخابرات دفتر خدمات 
ارتباطى 2- آقاى محمد خلوصى فرزند حبيب اله به نشانى شهرستان سمنان ميدان 
امام رضا (ع) جنب تغذيه ياســين شــركت انبوه ســازان قرب كويــر ، متهمين: 1- 
نماينده محترم دادستان به نشانى 2- آقاى احمد سلطان بايزيدى به نشانى مجهول 
المكان ، اتهام ها: 1- جعل 2- كالهبردارى 3- استفاده از اوراق مجعول ، دادگاه با 
عنايت به بررسى و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال بشــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى دادگاه) در خصوص اتهام 
آقاى احمد سلطان بايزيدى فرزند نصراهللا داير بر الف- ارتكاب نه فقره جعل سند 
عادى بشــرح1- جعل امضاء آقاى سيد حســن ربيعى در فرم صورت وضعيت موقت 
مورخه 1391/8/26- 2- فرم صورت وضعيت موقت مورخه 1392/2/13- 3- 
فرم صورت وضعيت موقت مورخه 1391/11/19 -4- فرم صورت وضعيت موقت 
مورخه 1391/12/10 -5- فرم صورت وضعيت موقت الف مورخه 1392/10/20 
-6- فــرم صورت وضعيت موقــت ((ب)) 3 مورخه 1392/1/20- 7- جعل امضاء 
و اثر انگشــت آقاى حسن ربيعى در درخواســت وجه حواله پرداخت بدون شماره و 
تاريخ كه بر اســاس آن چك شــماره 267288/52 مورخــه 1391/10/3به مبلغ 
64/523/000 ريال تحويل متهم شــده اســت 8- جعل امضاء و اثر انگشت آقاى 
حســن ربيعى در درخواســت وجه حواله پرداخت بدون شماره و تاريخ كه بر اساس 
آن چك شــماره 746793/28 مورخــه 1391/2/3 به مبلغ 40/000/070 ريال 
تحويل متهم شــد 9- جعل امضا و اثر انگشــت آقاى حسن ربيعى در برگ پرداخت 
وجه بدون شــماره به تاريخ 1392/2/11 كه حســب آن مبلغ 32 ميليون ريال به 
متهم تحويل شــده است ب- استفاده از سند مجعول و كالهبردارى موضع شكايت 
شركت انبوه ســازان قرب كوير با مديريت آقاى محمد خلوصى و با وكالت آقاى نبى 
اهللا كالمى و كيفرخواست مورخه 1394/12/19 دادسراى عمومى و انقالب سمنان 
دادگاه ضمن بررســى و مطالعه جميع اوراق و محتويات پرونده و مشــروح شــكايت 
شــاكى خصوصى و اظهارات آقاى محمد خلوصى مدير عامل شركت مزبور در مورخه 
1394/1/18 در شعبه اول بازپرسى بدين شرح كه اظهار داشت ((كار طبق قرارداد 
توســط آقاى ربيعى انجام شده و صورت وضعيت به نام آقاى ربيعى است اما پول را 
آقاى بايزيدى گرفته است كه آقاى ربيعى مدعى جعل امضاء خود ذيل صورت وضعيت 
ها شده است)) و توجه به اظهارات مطلعين در مرجع انتظامى و تصوير آگهى تاسيس 
شركت انبوه سازان قرب كوير بشرح مندرج در روزنامه رسمى (صفحه 44 پرونده) و 
عنايت به جوابيه مورخه 1395/12/14 مركز تشخيص هويت نيروى انتظامى بدين 
شرح كه مرقوم گرديد ((امضائات و آثار انگشت منتسب به آقاى حسن ربيعى مندرج 
در نه برگ ســند مورد ادعاى موصوف با نمونه امضائات استكتابى و متعارض و آثار  
انگشــتان آقاى حســن ربيعى داراى اختالف زيادى بوده و مطابقت ندارد)) و التفات 
به اعالم نظر بازپرســى مبنى بر اينكه متهم با جعل امضاء و اثر انگشــت آقاى حسن 
ربيعــى در اوراق رديف هــاى 7و8و9 بند يك به ترتيب مبالغ 64/523/000 ريال 
و 40/070/000 ريال و 32/000/000 ريال از شــاكى كالهبردارى نموده اســت 
(صفحه 141 پرونده) و اظهارات متهم در مورخه 1393/11/4 كه ضمن قبول درج 
امضاء مدعى گرديد با رضايت آقاى ربيعى اقدام به اين عمل نموده است كه اين ادعا 
را آقاى حسن ربيعى بشرح اظهارات مورخه 1393/11/4 در مرجع انتظامى (صفحه 
33 پرونده) و توجه به تصوير مربوط به اسناد مجعول منضم پرونده و گزارش هاى 
مرجع انتظامى و عدم حضور متهم در جلســه دادرسى جهت ارائه دفاعيات و عنايت 
به قرار جلب به دادرسى و كيفرخواست اصدارى و ضمن اعالم اين مطلب كه دادگاه 
بر آن عقيده اســت كه صرفا يك فقره كالهبردارى واقع شده است و متهم در چند 
مرحلــه اقدام به كالهبردارى مبلغ 136/593/000 ريال نموده اســت لذا دادگاه 
اتهام متهم موصوف را مطابق مواد 523و536 قانون مجازات اسالمى 1375 و ماده 
يك قانون تشــديد مجازات مرتكبين ارتشــاء و اختالس و كالهبرداى محرز و مسلم 
دانســته و مستندا به مواد مزبور و ماده 134 قانون مجازات اسالمى 1392 و مواد 
406 و 427 قانون آئين دادرســى كيفرى 1392 حكم بر محكوميت متهم موصوف 
بابــت ارتكاب نه فقره جعل ســند عادى به تحمل نه فقره دو ســال و يك ماه حبس 
تعزيرى و معدوم نمودن اسناد مجعول و بابت كالهبردارى به تحمل هفت سال حبس 
تعزيــرى و رد مبلغ 136/593/000 ريال بعنوان رد مال در حق شــاكى و پرداخت 
همين مبلغ به عنوان جزاى نقدى در حق دولت صادر مى نمايد الزم به ذكر اســت با 
توجه به تعدد معنوى بزه اســتفاده از سند مجعول فاقد وجاهت قانونى است ضمنا 
در ميان مجازاتهاى مزبور صرفا مجازات اشد قابل اعمال و اجراست و چنانچه مجازات 
اشد به هر علل قانونى تقليل يابد يا تبديل يا غير قابل اجرا شود مجازات اشد بعدى 
اجرا مى شود اين راى غيابى و در مهلت بيست روز پس از ابالغ واقعى قابل اعتراض 
در اين دادگاه ســپس در مهلت بيســت روز پس از آن قابــل تجديدنظر خواهى در 

محاكم محترم تجديدنظر استان سمنان است.
رئيس شعبه يكصد و سوم دادگاه كيفرى دو سمنان – ناصر ذكريايى

اخبار

رستان12 ��
|چهارشنبه| 24 آبان 1396 |

| شماره4607|

اشتغال 2 هزار نفرى در خانه هاى بوم گردى هرمزگان
ــر كل ميراث فرهنگى هرمزگان گفت: نزديك به دو هزار  مدي

نفر در خانه هاى بوم گردى هرمزگان اشتغال دارند كه از اين شمار 
704 نفر به صورت مستقيم و بقيه غير مستقيم اشتغال دارند.

ــتان  ــن ضيايى با بيان اينكه 88 خانه بوم گردى در اس محس
ــم وجود دارد، افزود: گردشگران براى  هرمزگان و منطقه آزاد قش

ــافرتى  ــاى بوم گردى به آژانس هاى مس ــت خانه ه دريافت فهرس
ــتان هاى هرمزگان  ــم و شهرس ــراث فرهنگى در قش ــر مي  و دفات

مراجعه كنند.
ــهر هاى  وى گفت: خانه هاى فعال بوم گردى هرمزگان در ش

ايسين، كنگ، پارسيان، قشم، بندرعباس و جزيره هرمز قرار دارد.
مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى افزود: به 
متقاضيان راه اندازى خانه هاى بوم گردى تسهيالت 100 ميليون 

تومانى با كارمزد 4 درصد پرداخت مى شود.

اخبار عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى
حضرت زينب(س) پرچم دار پيام عاشورا و 

وارث شهداى كربال است
ــخصيتى  ــى ابعاد ش ــت بررس ــى در نشس ــن فتح  امي
حضرت زينب(س) در دانشگاه محقق اردبيلى با بيان اينكه 
ــير خواسته هاى الهى  ــتن از داشته ها در مس بندگى گذش
ــت، گفت: واقعه عاشورا ترسيم عملى مسير بندگى و به   اس

ظهور رساندن معناى واقعى بندگى است.
وى با بيان اينكه مقام، موقعيت و عزتى كه در كربال است 
در هيچ بارگاهى نيست، افزود: از عاشورا تا اربعين زحمات و 

رنج هايى كه اسراى كربال كشيده اند، مثال زدنى است.
ــه حضرت زينب(س) در مكتب  فتحى با تاكيد بر اينك
عاشورا هم درس داد، هم درس گرفت و هم الگو شد، تصريح 
كرد: همچنين زيارت اربعين در روايات معصومين(ع) تاكيد 

شده است.
ــى با بيان  ــگاه محقق اردبيل ــات علمى دانش ــو هي عض
ــت،  ــن اعالم و نمادى از ولى خواهى اس ــه زيارت اربعي اينك
ــن قلب هاى بيدار  ــان كرد: همچنين زيارت اربعي  خاطرنش

را آگاه مى سازد.
ــت، پرچم اهل  ــت: هر كجا بارگاه اهل بيت اس وى گف
بيت نيز هست و هر كجا پرچم اهل بيت هست، نداى اسالم 

خالص به آنجا رسيده است.
ــى اضافه كرد: حضرت زينب(س) پرچم را در كنار  فتح
ــت تا در زمان ظهور براى آنانى كه  ــرزمين قدس زده اس س
ــود كه پيام ايثار شهداى  ظهور را درك مى كنند، معلوم ش
كربال را تا سرزمين قدس برده اند و به نوعى ظهور هم مديون 

صبر و استقامت حضرت زينب(س) است.
عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى با بيان اينكه 
ــهداى  ــورا و وارث ش حضرت زينب(س) پرچم دار پيام عاش
ــت، گفت: پيام عاشورا اين بود كه اى مردم با عزت  كربال اس

زندگى كنيد و زير بار ظلم و ستم نرويد.
ــى از ديگر ــخ و مداح ــش و پاس ــت پرس ــى اس  گفتن

 بخش هاى اين نشست بود.

از هدررفت 3 ليتر در ثانيه آب در ماسال 
جلوگيرى شد

به گزارش دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى شركت 
ــال از  ــتان گيالن ، مدير امور آبفاى ماس ــالب اس آب و فاض
ــتگى و جلوگيرى از هدررفت 3 ليتر در ثانيه آب  رفع شكس

 خبر داد.
ــال با اشاره به  ــن نژاد مدير امور آبفاى ماس حامد حس
ــردار جنگل اظهار  ــت در خيابان س ــتگى لوله آزبس شكس
ــه نقطه در  ــتگى در س ــى بروز حادثه و شكس ــت: در پ داش
ــد اتفاقات با  ــت 150 ميليمترى همكاران واح ــه آزبيس لول
ــر در ثانيه آب ــتگيها از هدررفت 3 ليت ــم محل شكس  ترمي

 جلوگيرى نمودند.
ــت مدت زمان رفع حادثه 10 ساعت بوده و  گفتنى اس
هزينه ترميم شكستگى از محل اعتبارات جارى به مبلغ 25 

ميليون ريال تأمين شد.

تاكيد استاندار اصفهان به فرمانداران

با تمام توان در جهت جذب سرمايه گذارى تالش كنيد
ــن  محس ــر  دكت ــان-  اصفه

اصـفـهـان

 
از  ــت:  اظهارداش مهرعليزاده 
فرمانداران انتظار دارم كه بر 
ــرمايه گذاران  ــتان و س ــى شهرس ــع داخل روى مناب
ــوند و در جذب سرمايه گذار با تمام توان  متمركز ش

تالش كنند.
ــن مهرعليزاده در اولين گردهمايى  دكتر محس
ــت:  ــان اظهارداش ــتان با حضور ايش فرمانداران اس
ــئله ى اصفهان موضوع  مهمترين و حياتى ترين مس
آب است و بسيارى از شهرستان هاى استان درگير 

خشكسالى و كمبود آب هستند.
استاندار اصفهان با تاكيد بر اينكه بايد مديريت 
كالن آب از سرچشمه زاينده رود تا تاالب گاوخونى 
ــت: اين مديريت دچار  صورت مى گرفت، اظهارداش
اختالالت قانونى در سطح كالن شده كه باعث عدم 
ــت ها در اين حوضه شده است. ــازماندهى برداش س

ــكالت اصفهان، آب  ــا بيان اينكه عمده ى مش وى ب
ــت، افزود: بخشى از  ــت محيطى اس ــائل زيس و مس
مشكالت زيست محيطى ناشى از جانمايى نادرست 
برخى صنايع و تمركز در اين استان و شهر اصفهان 

است كه زمينه ى خشكسالى و ايجاد گردوغبار را در 
منطقه فراهم كرده است.محسن مهرعليزاده موضوع 
ــتان برشمرد و  ــتغال را يكى از مسائل جدى اس اش
اظهارداشت: با وجود كارخانجات و امكانات صنعتى 
ــردم در بيرون از  ــال در اصفهان و اينكه ذهن م فع
ــوردار تصور ــتانى برخ ــتان را اس ــان، اين اس  اصفه
ــتان حداقل ــكارى دراس ــرخ بي ــد ولى ن ــى كنن   م

 2 درصد باالتر از ميانگين كشورى است.
استاندار اصفهان با اشاره به نيروى انسانى فعال 
ــا در اصفهان، دانشگاه هاى ممتاز با توليدات  و كوش

ــگرى و  ــياحتى و گردش ــى خوب و امكانات س علم
ــرمايه ها و ظرفيت ها، افزود: با اين شرايط  ديگر س
ــكارى اصفهان از ميانگين  باالبودن 2 درصد نرخ بي
كشور مطلوب نيست و اين امر به باالبودن بروكراسى 

ادارى و كاغذبازى ها مرتبط است.
ــرمايه گذارى  ــن مهرعليزاده بر جذب س محس
تاكيد كرد و افزود: امكانات زيادى در اصفهان وجود 
دارد و اگر نمى توانيم اين سرمايه ها را جذب كنيم 

به عملكرد مسئوالن باز مى گردد.
ــئوالن همرزم  ــب مس ــان اينكه اغل ــا بي وى ب
ــزود: اكنون كه از  ــوده اند، اف ــهدا و ايثارگرا ن ب ش
ــد تالش كنيم و  ــاز مانده ايم باي ــه نورانى ب آن قافل
ــرباز  ــرمايه گذاران، حامى و س  با هدايت و جذب س

سرمايه گذار باشيم.
ــتاندار اصفهان با اشاره به 38 سال سابقه ى  اس
ــالمى؛ اظهارداشت: اگر  فعاليت در بعد از انقالب اس
در اين مرحله از انقالب سرمايه گذاران جذب نشوند 
ــرمايه گذارى صورت  و مديران كم كارى كنند و س

نپذيرد آينده روشنى نخواهيم داشت.
ــتان و مردم  ــزود: اگر به منابع داخلى اس وى اف
ــكا نكنيم  ــش خصوصى ات ــذاران بخ ــرمايه گ و س
ــى راه هاى  ــد لذا يك ــكل مواجه خواهيم ش ــا مش ب
ــيع  ــعه ى صدر و ديد وس ــت كه با س اصلى اين اس
ــبى از ميزان  ــائل نگاه كنيم و برآورد مناس  تر به مس
ــته باشيم. ــتان ها داش ــرمايه گذاران در شهرس س
ــت: از فرمانداران انتظار  استاندار اصفهان اظهارداش
ــتان و سرمايه  دارم كه بر روى منابع داخلى شهرس
گذاران متمركز شوند و در جذب سرمايه گذار تالش 
ــد تا يك هفته ى آينده  كنند.مهرعليزاده افزود: باي
ــذارى و امكانات موجود در  ــرمايه گ ظرفيت هاى س
ــتان ها احصاء و به استاندارى اعالم گردد تا  شهرس
ــيم و بتوانيم  ــت كاملى در اختيار داشته باش فهرس
ــتيابى به اهداف برنامه ريزى نماييم.مدير  براى دس
ــت: مديريت استان آماده ى  ارشد استان اظهارداش
ــتاى كاهش بروكراسى ادارى  تفويض اختيار در راس

به فرمانداران مى باشد.

 برگزارى نشست هم انديشى استاندار قزوين با مديران رسانه ها
 با عنوان «نقش و جايگاه رسانه در توسعه پايدار» 

ععبدالمحمد زاهدى استاندار قزوين در نشست هم انديشى مديران، 
سرپرستان و مسئوالن خبرگزارى ها، نمايندگى هاى روزنامه هاى قـزويــن

ــرى با عنوان  ــاى محلى و پايگاههاى خب ــرى، هفته نامه ه سراس
ــعه پايدار بايد از همه  ــت: براى توس ــعه پايدار»اظهارداش ــانه در توس «نقش و جايگاه رس

ظرفيتهاى استان استفاده كنيم و نگاه همه جانبه داشته باشيم.
استاندار قزوين گفت: براى دادن آگاهى و شكل گرفتن اراده نيازمند رسانه ها هستيم واز 

اين ظرفيت بايد بخوبى استفاده شود. 
وى بيان كرد:رسانه ها در توسعه كشور و استان و آگاهى بخشى نقش بى بديلى دارند و با 

كمال ميل انتقاد رسانه ها را مى پذيرم و هرگز از رسانه ها شكايت نكرده و نخواهم كرد. 
ــتاندار يادآورشد: مديران رسانه ها نظرات خود را براى حل مشكالت به خانه مطبوعات  اس
ارائه كنند تا در جلسه اى با اعضاء خانه مطبوعات به جمع بندى واحدى برسيم و آن را به 
وزارتخانه منعكس كنيم. زاهدى در ادامه گفت: اگر در استان با من همكارى شود به حوزه 
ــت و در اين راستا ضمن تشكيل شوراى خوشنويسى براى  فرهنگ نگاه ويژه خواهم داش

برگزارى مستمر دوساالنه خوشنويسى هم اقدام خواهيم كرد.
ــتان قزوين نيز در اين نشست  ــاد اسالمى اس ــكندرى نژاد مديركل فرهنگ و ارش اكبراس
اظهارداشت: در استان قزوين بيش از 107 رسانه مكتوب فعاليت مى كنند كه 50 مورد آنها 

از دولت يازدهم مجوز گرفته اند.
وى بيان كرد: در استان دو نشريه الكترونيك علمى و تخصصى وابسته به دانشگاه  و 40 فقره 
نشريه سراسرى، 13 خبرگزارى و يك پايگاه خبرى فعال هستند و در مسير اطالع رسانى 
تالش مى كنند. نصرت اهللا عليرضايى دبير شوراى اطالع رسانى استان قزوين نيز درنشست  
هم انديشى با مديران رسانه ها  گفت: توسعه پايدار و متوازن به كمك رسانه هاى مستقل و 

دلسوز و متعهد نيازمند است و همه بايد در استان تالش كنيم تا اين امر ممكن شود. 
ــوراى اطالع رسانى استان قزوين بيان كرد: رسانه ها بايد ابتدا خود قوى و توانمند  دبير ش
شوند و سپس با اطالع رسانى دقيق در انتقال باورهاى درست همت كنند تا توسعه پايدار 
ــتان نيز دغدغه ها و ديدگاههاى خود را با  ــود. مسئوالن رسانه هاى گروهى اس محقق ش
استاندار قزوين در ميان گذاشتند و خواستار توجه بيشتر به رسانه ها و حل مشكالت خود 
شدندو همچنين  خواستار تحقق شايسته ساالرى در انتخاب مديران، نظارت بر عملكرد 

مسئوالن، توجه به معيشت و اقتصاد رسانه از سوى استاندار شدند. 

 شرايط براى باسوادى زنان و دختران 
عشاير استان بوشهر فراهم است

ــوادآموزى استان بوشهر گفت: باسواد كردن و ريشه كنى   معاون س
بى سوادى در ميان زنان و دختران عشاير در فاصله سنى 10 تا 49 بـوشـهـر

ــاله استان بوشهر يكى از برنامه هاى مهم سوادآموزى امسال اين  س
استان است.

غالمرضا دانش فر در جمع عشاير استان بوشهر با اشاره به آغاز كوچ  قشالقى عشاير به 
مناطق مختلف اين استان، مهم ترين راه توسعه و پيشرفت هر منطقه و كشور را سوادآموزى 
و علم آموزى دانست و اظهار داشت: اجراى طرح انسداد مبادى بى سوادى يكى از برنامه هاى 
ــه كنى اين معضل در استان بوشهر  ــت كه اجراى آن زمينه ريش ــهر اس ــتان بوش  مهم اس

 فراهم مى شود.
وى از افزايش نرخ باسوادى استان بوشهر خبرداد و افزود: با مشاركت همه دستگاه هاى 

اجرايى رشد باسوادى در اين استان به 96,22 درصد افزايش يافته است.
معاون سوادآموزى آموزش و پرورش استان بوشهر از ريشه كنى سوادآموزى در استان 
بوشهر خبر داد و  گفت: بر اساس برنامه ريزى تا پايان برنامه توسعه ششم در گروه سنى 10 

تا 49 سال بى سوادى در استان بوشهر ريشه كن مى شود.
دانش فر با اشاره به اينكه زمينه ريشه كنى بى سوادى فراهم مى شود خاطر نشان كرد: 
استان بوشهر در ميان 31 استان مقام نخست باسوادى در گروه سنى 10 تا 49ساله سال 

قبل كسب كرد.
ــدن زنان ودختران عشايريدر فاصله سنى 10 تا 49 ساله  ــواد ش وى با بيان اينكه باس
يكى از برنامه هاى مهم سوادآموزى است اظهار داشت: هر ساله از روز 15 آبان تعداد زيادى 
ــالق خود را در سراسر استان بوشهر بويژه در  ــاير ايل قشقايى استان فارس زمان قش عش
شهرستان هاى دشتستان، دشتى و منطقه كاكى سپرى مى كنند از اين روست كه برنامه 
ــوادى زنان و دختران عشايريدر فاصله سنى10 تا 49 ساله داراى يكى از اولويت مهم  باس
كارى است. معاون سوادآموزى استان بوشهر از انعقاد تفاهم نامه بين دو دستگاه اداره كل 
ــوادآموزى خبر داد و تصريح كرد: با انعقاد اين تفاهم نامه 95 تن از زنان و  ــايرى و س عش

دختران عشايريدر فاصله سنى 10 تا 49 ساله تحت پوشش قرار مى گيرند.
دانش فر با اشاره به ريشه كنى بى سوادى در ميان زنان عشاير بيان كرد: باسواد كردن 
و ريشه كنى بى سوادى در ميان زنان ودختران عشاير در فاصله سنى10 تا 49 ساله استان 

بوشهر يكى از برنامه هاى مهم سوادآموزى امسال اين استان است.

 سفر معاون استاندار سيستان و بلوچستان 
وهيات همراه به افغانستان

ــتاندار  ــى انتظامى اس ــاون امنيت ــكارى مع ــى اصغر ميرش عل
ــفر و با والى اهـــواز ــور افغانستان س ــتان به كش ــتان و بلوچس سيس

واليت نيمروز ديدار و گفت و گو كرد.
ــتان گفت: اين سفر در  ــتان و بلوچس ــتاندارى سيس ــئول روابط عمومى اس مس
ــور هندوستان به افغانستان از  ــتاى تحويل نخستين محموله گندم اهدايى كش راس

مسير ترانزيتى چابهار- ميلك انجام شد.
ــفير  ــتان، س ــاالرزهى ادامه داد: مدير كل حمل و نقل و پايانه هاى اس جواد س
هندوستان، سركنسول افغانستان در زاهدان و فرمانده هان هنگ مرزى سيستان در 
ــتان را همراهى كردند. ــفر معاون امنيتى انتظامى استاندار سيستان و بلوچس اين س

ــتان و  ــتاندار سيس ــانى اس ــعه منابع انس معاون هماهنگى امور اقتصادى و توس
ــتان گفته بود كه 750 هزار تن گندم  ــتر در كارگروه اقتصادى اس ــتان پيش بلوچس

اهدايى هندوستان به افغانستان از طريق اين استان ترانزيت مى شود.
ــكينه اشرفى افزود: بر اساس قرارداد سه جانبه ايران، افغانستان و هندوستان  س
ــتان در بازه زمانى يك سال و نيم از  ــت 750 هزار تن گندم هندوس ــده اس مقرر ش

طريق سيستان و بلوچستان به مقصد افغانستان حمل شود.
وى افزود: بخش نخست اين محموله از 10 آبان امسال به مدت سه ماه با حدود 
ــير چابهار - ميلك به كشور افغانستان در  ــتگاه كاميون از مس چهار هزار و 700 دس

حال انتقال است.
ــتان گفت:  ــترك ايران و افغانس ــكيل پنج كميته مش ــاره به تش ــرفى با اش اش
ــت كه مى  ــتان اس ــترك ايران و افغانس ــاد و ترانزيت يكى از كميته هاى مش اقتص
ــورى در كابل نهايت  ــت هفته آينده مسئوالن كش ــتان در نشس  توان از ظرفيت اس

ــتفاده را برد. اس
ــيون اقتصادى  ــت: از آنجايى كه با توجه به طرح هيات دولت در كميس وى گف
ــتفاده از  ــى نيز بر اس ــه تاكيد فراوان ــه عمان ك ــدا از امارات ب ــر تغيير مب ــى ب مبن
ــتان ــى از قابليت هاى اين اس ــت، حمل اين محموله سنجش ــده اس  بندر چابهار ش
 خواهد بود. وى تاكيد كرد: در نخستين محموله تالش بر اين است كه منفعت مالى 
را در نظر نگيريم بلكه كسب صالحيت حرفه اى مالك باشد تا بتوان راه را براى ساير 

ــتان هموار كرد. محموله هاى ترانزيتى با توجه به قابليت هاى اس

شهرستانها10
| چهارشنبه | 24 آبان 1396 |

| شماره 4612 |


