
اخبار

آگهى مفقودى
اصل ســند مالكيت (برگ سبز) خودروى سمند به شماره انتظامى 413 د 32- ايران 36 و به شماره موتور 
12483112553 و شــماره شاســى 83236591 به نام حسين دالكه مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

مشهد

جواز حمل ســالح شــكارى ســاچمه زنى مدل تك لول ته پر كوسه كاليبر 12 ســاخت كشور تركيه به شماره 
ســالح 1732 و شــماره ســريال جواز 1095229 تاريخ اعتبار از 91/11/15 تا 96/11/15 متعلق به اينجانب 
جليل خرمالى فرزند آقا محمد شــماره شناسنامه 7 متولد 1349 صادره از گنبدكاووس مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. گنبد

اينجانب ســجاد اشرفى  مالك خودرو سمند سورن به شماره شاسى NAACS1HE1EF800266 و شماره 
موتور 147H0070013  بعلت فقدان برگ كمپانى تقاضاى رونوشــت المثنى اســناد مذكور را نموده اســت لذا 
چنانچه هر كس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش ايران خودرو 
واقع در كيلومتر 14 جاده قديم تهران كرج درب 16مراجعه نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد . گرمسار 

اينجانب محبت ســبحانى  مالك خودرو پژو 405 جى ال ايكس 1800 آى به شــماره شاســى 40328482و 
شــماره موتور 12486226277بعلت فقدان برگ سبز و اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را 
نموده است لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى سازمان فروش 
ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده قديم تهران كرج درب 16مراجعه نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد . گرمسار 

مدرك گواهى موقت كارشناسى اينجانب پريسا قربانى فرزند محسن به شماره 1313350 از دانشگاه آزاد 
شــيروان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشــد. تاريخ چاپ نوبت اول :96/10/18- تاريخ چاپ نوبت 

دوم :96/11/02 . بجنورد

شناسنامه(برگ سبز) و سند و فاكتور فروش(سندكمپانى) خودرو سوارى سيستم پرايد تيپ جى تى ايكس 
آى برنگ سفيد-روغنى مدل 1389 به شماره شاسى S1412289532794 و شماره موتور 3564139 و شماره 

پالك ايران 94- 464 د 21 به نام مريم نجفى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شاســى  شــماره  بــه  مــدل 1391   LX ســمند  سيســتم  ســوارى  خــودرو  ســبز)  (بــرگ  شناســنامه 
NAAC91CCXCF892379 و شــماره موتور 12491040331 و شــماره پالك ايران 84- 544 ب 87 به نام 

صديقه عباسى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســندمالكيت, شناســنامه موتورسيكلت سيستم ســاوين تيپCDI125 مدل 1393 برنگ قرمز به شماره 
شاسى  NDR***125B9307343و شماره موتور 0124NDR024255 و شماره پالك ايران 838-15555 به 

نام محمد چيلكى مقدم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم پژو تيپ PARS XU7 برنگ خاكسترى-متاليك مدل 1395 به 
شــماره شاسى NAAN01CE5GH872536 و شماره موتور 124K0856307 و شماره پالك ايران 84- 847 

س 68 به نام افشين قاسمى نژاد رائينى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند كمپانى سوارى پيكان تيپ 1600i رنگ ســفيد روغنى مدل 83 ش موتور11283000860 شاسى 
83400318 پالك 72-464د11مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى 

 MVM484FFFF028976 كليه اسناد و مدارك سوارى ام وى ام به شماره شهربانى 82-947ق23 ش موتور
شاسى NATGCAVF7E1029285 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.مالك متعهد مى گردد  مسئوليت ناشى 

از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

اينجانــب محمدتقــى ربيــع  نيــا مالــك خــودرو پــژو206 بــه شــماره موتــور 13389027755 ش بدنه 
NAAP13FEXBJ452219 پالك 72-274و31 به علت فقدان اســناد فروش تقاضاى رونوشــت المثنى ســند 
خودروى مذكور را نموده است . لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص خودروى فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
منطقه اى ســارى واقع در كيلومتر5 جاده ســارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهى است پس از 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. سارى

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

برابر رأى شــماره 139560322001000640 مورخ 95/11/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زاهدان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا آذرخش بجســتانى فرزند حســن بشــماره شناســنامه 10186 صادره 
از زاهدان در ششــدانگ يك باب ســاختمان (كارگاه) به مســاحت 3791/4 مترمربع قسمتى از پالك 5 فرعى از 
27469 اصلى واقع در بخش يك بلوچستان شهر زاهدان جاده زاهدان مشهد بلوار يادگار امام (ره) 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 صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار 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: يكشنبه 1396/10/3- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

دوشنبه 1396/10/18- م الف/3022
رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

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

برابر رأى شماره 139660301058002504 مورخ 1396/9/22 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسن نايبى فرزند عيسى بشماره شناسنامه 101 كدملى 0439538157 صادره 
از دماوند در ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بناى احداثى در آن به مساحت 4943/74 مترمربع پالك 5825 
فرعى مفروز و مجزى شــده از باقيمانده پالك شــماره 1353 فرعى كه به پالك 5264 فرعى تبديل گرديده از 2 
اصلى واقع در شهر دماوند از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى متقاضى 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 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 است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م 

الف/4782– تاريخ انتشار نوبت اول: 96/10/3 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/10/18
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
بدينوسيله به آقاى عزيز آرمان مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى حسن احمدى با وكالت عليرضا شريفى 
دادخواست تجديدنظر به خواسته الزام به انتقال سند مطرح كه وقت رسيدگى براى مورخ 1396/12/22 ساعت 
11 صبح تعيين گرديده است . لذا مراتب وفق ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى يكبار در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مى تواند با مراجعه به اين دفتر نسخه ثانى دادحواست و ضمائم را دريافت و 
در موعد مقرر در جلسه رسيدگى حاضر و در غير اين صورت دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصمصم خواهد نمود. 

م/الف:2200
شيروانى – مدير دفتر شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت مقدار ششدانگ پالك شماره 153 فرعى 1727- اصلى واقع در بخش يك سقز كه ذيل ثبت 
9365 صفحه 67 دفتر جلد 53- داخلى بنام خانم كبرى شيخ عليخانى صادر و تسليم گرديده است . مالك فوت 
نموده وراث بشرح گواهى حصر وراثت بشماره بايگانى شعبه 960743 – 96/8/30 شعبه 5 شوراى حل اختالف 
سقز ميباشد. سپس مالك فوق فوق با تقديم دو برگ استشهاديه فقدان سند مالكيت كه به تاييد و گواهى دفتر 
اســناد رســمى شماره 88 سقز رسيده مدعى اســت كه سند مالكيت فوق الذكر بشــماره مسلسل 092586 در 
اثرمراجعه به ادارات مفقود و با جستجوى كامل پيدا نشده است لذا باستناد ماده 120 اصالح موادى از آئيننامه 
قانون ثبت مصوبه 80/11/8 مراتب در يك نوبت آگهى ميشود تا چنانچه شخصى يا اشخاص نسبت به پالك مرقوم 
مدعى انجام معامله و يا وجود اصل سند مالكيت و يا سند معامله نزد خود باشند از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را كتبا همراه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم نمايند بديهى است ، چنانچه 
ظرف مدت ده روز اعتراضى واصل نگردد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت المثنى 
سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد و در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله 
صورت مجلس مبتنى بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يك نسخه آن به متقاضى المثنى تسليم و اصل 

سند مالكيت به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. تاريخ انتشار : 96/10/18 - م/الف:2146
سيد اميد زمانى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سقز

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى رجب قلمى رازيان داراى شناســنامه شــماره 481 به شرح دادخواســت به كالسه 1/960780از اين 
دادگاه در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حيدر قلمى رازيان شماره شناسنامه 
96در تاريخ 30/9/96 در اقامتگاه دائمى  خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
:1- رجب قلمى رازيان ش ش 481 متولد 1334 پسر متوفى 2- بهرام قلمى رازيان به ش ش 14 متولد 1343 
پســر متوفى 3- خوشــقدم قلمى رازيان به ش ش 480 متولد 1338 دختر متوفى 4- رقيه قلمى رازيان به ش 
ش 742 متولد 1352 دختر متوفى 5- فريده قلمى رازيان به ش ش 535 متولد 1342 دختر متوفى 6- فرزانه 
قلمــى رازيان بــه ش م 5069329294 متولد 1351 دختر متوفى 7- خاتون فوالدى به ش ش 8 متولد 1315 
عيال متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مز بور را در يك نوبت اگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك روز به دادگاه تقديم دار واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شوراى حل اختالف واحد 1عجبشيرخاكپور

حصروراثت
آقاى محمد باقر غفارى داراى شناســنامه شماره 1355 به شــرح دادخواست به كالسه 5/960788 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بيوك خانم امامى به شناسنامه 1985 
درتاريــخ 1377/5/12 دراقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت 
به:1-متقاضــى فــوق الذكر محمد باقر غفارى بــه ش-ش 1355 صادره از تهران پســرمتوفى 2-اكبر غفارى به 
ش-ش 410 صادره از ســراب پســرمتوفى 3-اســماعيل غفارى به ش-ش 9937 صادره از سراب پسرمتوفى 
4-محمود غفارى به ش-ش 11532 صادره از گنبد پسرمتوفى 5-خانم منصوره غفارى به ش-ش 292 صادره 
از سراب دخترمتوفى 6-عادله غفارى به ش-ش 320 صادره از سراب دخترمتوفى 7-نادره غفارى به ش-ش 21 
صادره از سراب دختر متوفى 8-آذر غفارى به ش-ش 8 صادره از گنبد دخترمتوفى 9-روايه غفارى به ش-ش 
23462 صادره از ســراب دخترمتوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد  واال گواهى صادر خواهد شد.
 صيدزايى- رئيس شعبه پنجم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

حصروراثت
آقــاى عبدالعزيز عطا داراى شناســنامه شــماره 32 به شــرح دادخواســت بــه كالســه 7/960771 از اين 
شــورا درخواســت گواهــى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان بوشــن عطا به شناســنامه 18 
درتاريــخ94/1/2 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1-
عبدالعزيز عطا فرزند بوشــن ش-ش 32 صادره ازگنبدكاوس نســبت پسرمتوفى2-رحمت اله عطا فرزند بوشن 
ش-ش 1274 صادره از گنبدكاوس نسبت پسرمتوفى3-كمال الدين عطا فرزند بوشن ش-ش 715 صادره از 
گنبدكاوس نسبت پسرمتوفى4-آقى خانم غفورى فرزند غايب ويردى ش-ش 240 صادره از گنبدكاوس نسبت 
همســرمتوفى 5-صالح بى بى عطا فرزند بوشن ش-ش 714 صادره از گنبدكاوس نسبت دخترمتوفى6-سليمه 
عطا فرزند بوشن ش-ش 976 صادره از گنبدكاوس نسبت دخترمتوفى7-اغول بى بى عطا فرزند بوشن ش-ش 
975 صادره از گنبدكاوس نســبت دخترمتوفى8-صفورا عطا فرزند بوشــن ش-ش 1116 صادره از گنبدكاوس 
نسبت دخترمتوفى 9-حميده عطا فرزند بوشن ش-ش 1117 صادره از گنبدكاوس نسبت دخترمتوفى10-آمنه 
عطــا فرزند بوشــن ش-ش 49 صادره از گنبدكاوس نســبت دخترمتوفى11-مليحه عطا فرزند بوشــن ش-ش 
2020120550 صادره از گنبدكاوس نسبت دخترمتوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه هفتم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

((آگهى مزايده)) 
در پرونده اجرايى شــماره 960643 اجراى احكام مدنى دادگســترى ســقز مبتنى بر دادنامه شماره كالسه 
92/585- مورخه 1392/11/10 شــوراى حل اختالف شــماره اول شهرســتان سقز ، ابراهيم خوش نظر فرزند 
محمد به پرداخت 71/607/629 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 110/000 ريال بابت هزينه دادرسى ومبلغ 
1/800/000 ريــال حــق الوكاله له صالح الدين بهنام فر و 2/500/000 ريال هزينه نيم عشــر دولتى  محكوم 
گرديده اســت، نظربه عدم پرداخت محكوم به از ســوى محكوم عليه يك پالك ثبتى به شماره 1334 فرعى از 36 
اصلى واقع در 3/5 كيلومترى ضلع شرقى صاحب به مساحت يك هكتار معرفى نموده و مطابق نظر كارشناس كه 
مصون از اعتراض مى باشــد، قيمت 6/900/000/000 ريال برآورد گرديده اســت ، در تاريخ 1396/10/18 
ســاعت 10:00صبح به مزايده گذاشته مى شــود . مزايده از قيمت كارشناسى بعنوان قيمت پايه شروع و برنده  
مزايده كسى خواهد بود  كه باالترين  قيمت  را بپردازد. ضمنا ، برنده مزايده بايد در همان  تاريخ، فى المجلس، ده 
درصد قيمت پايه  را، به حساب سپرده دادگسترى سقز واريز و فيش واريزى را تحويل نموده ، و ظرف  يكماه  از 
تاريخ  برگزارى مزايده، نسبت به پرداخت مابقى قيمت اقدام نمايد. افرادى كه تمايل  به شركت در اين مزايده 
را دارنــد، مــى توانند پنــج روز مانده به روز مزايده به اين اجرا مراجعه و بــا اخذ مجوز كتبى از ملك مزبور ديدن 

نمايند. م /الف: 2195  
 اسعدى – دادورز اجراى احكام حقوقى دادگسترى شهرستان سقز

حصروراثت
نظر به اينكه خانم فاطمه اكرمى داراى شناسنامه شماره 1580 به شرح دادخواست به كالسه 8/96/684 
از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدرضا اكرمى به شناسنامه 
1007 در تاريخ 92/5/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1-زينب بى كس فرزند محمدحسين ش ش 19 متولد 1320/10/30همسر2-فاطمه اكرمى فرزند محمدرضا 
ش ش 1580 متولد 45/2/1 فرزند3-سكينه اكرمى فرزند محمدرضا ش ش 1920 متولد 46/12/1 فرزند4-

معصومه اكرمى فرزند محمدرضا ش ش 2393 متولد 52/4/1 فرزند5-على اصغر اكرمى فرزند محمدرضا ش 
ش 2104 متولــد 49/1/1 فرزند6-محمد اكرمى فرزند محمدرضــا ش ش 2 متولد 58/10/26 فرزند-اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

و اال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه 8 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار
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بازديد نماينده مردم شريف صومعه سرا از سامانه 
ارتباطات مردمى آبفاى گيالن

ــوزش همگانى شركت ــط عمومى و آم ــزارش دفتر رواب  به گ
ــالب استان گيالن، نماينده مردم شريف صومعه سرا در   آب و فاض
مجلس شوراى اسالمى از سامانه ارتباطات مردمى 122 اين شركت 
ــدف از راه اندازى مركز  ــالن ه ــود. مديرعامل آبفاى گي بازديد نم

ارتباطات مردمى 122 را كاهش سفرهاى غيرضرورى درون شهرى 
ــوا و ارتقاء خدمات رسانى عنوان  ــه منظور جلوگيرى از آلودگى ه ب
كرد و گفت: ارائه خدمات غيرحضورى در تأمين رضايت مشتركين 
ــم دلخوش نماينده  ــه است. سپس دكتر كاظ ــزايى داشت نقش بس

ــس شوراى اسالمى، با حضور در شركت  مردم صومعه سرا در مجل
 آب و فاضالب استان گيالن ضمن ديدار با كاركنان اين شركت، از 
سامانه ارتباطات مردمى 122آبفاى گيالن بازديد نمود و از نزديك 

شاهد نحوه ارائه خدمات غيرحضورى به مشتركين بود.

استفاده از  ظرفيت شوراها  در كشور
ــاه شوراها و  ــان با اشاره به نقش و جايگ شهردار اصفه
ــاده از ظرفيت  ــرى در كشور بر ضرورت استف مديريت شه
شوراها در كشور و همچنين توجه به جايگاه مديريت شهرى 
ــرد. قدرت اهللا نوروزى،در  ــق طرح ها و لوايح تاكيد ك از طري
ــت مشترك شهرداران كالنشهرهاى كشور با اشاره به  نشس
ــرى در كشور، گفت:  ــش و جايگاه شوراها و مديريت شه نق
ــان اجرا 11 بار اصالحيه قانونى داشت و  قانون شوراها تا زم
سپس جايگاه شوراها به تدريج تضعيف شده است؛ همچنانكه 
ــيار خوبى بود كه در  ديوان عدالت ادارى نيز يك ساختار بس
ــون اساسى آمد اما تا زمانى كه قانونش نوشته شود چهار  قان
سال طول كشيد و هر سال از صالحيت ديوان كاسته شد.وى 
ــر استفاده از ظرفيت شوراها در كشور و همچنين توجه به  ب
جايگاه مديريت شهرى از طريق طرح ها و لوايح تاكيد كرد 
و خواستار ايجاد تغييرات به واسطه طرح هاى شوراى عالى 
استان ها شد.شهردار اصفهان ادامه داد: نقش تراكم در تامين 
درآمد هاى شهرى كشور ما 50 درصد ديده شده اين در حالى 
ــت كه در كشورهاى پيشرفته اين سهم تنها سه درصد و  اس
در كشورهاى در حال توسعه پنج درصد است. نوروزي بيان 
ــا 20 درصد  ــوارض محلى در كشور م ــت: همچنين  ع داش
 است اما اين رقم در كشورهاى در حال توسعه به 35 درصد

 مى رسد.به گفته نوروزى كمك هاى بال عوض در شهرهاى 
ايران تنها شش درصد است اما اين رقم در كشورهاى در حال 

توسعه به 17 درصد بالغ مى شود.

 اولين مجمع بودجه استان تهران بنام 
آبفاى جنوب غربى تشكيل شد

با توجه به آمادگى و تنظيم و تكميل بودجه پيشنهادى 
ــارت و تاييد شوراى  ــال 1397 آبفاى جنوب غربى و نظ س
ــه استان بنام اين شركت  مجامع استان اولين مجمع بودج

تشكيل گرديد.  
ــت آبفاى جنوب غربى  ــه گزارش روابط عمومى شرك ب
استان تهران در اين مجمع كه با حضور مديرعامل ، معاونين 
و مديران تخصصى اين شركت و در حوزه مدير عامل آبفاى 
ــدوره اى  ــه صورتهاى مالى ميان ــل شد . كلي ــان تشكي است
سالجارى و همچنين بودجه پيشنهادى سال آينده ( 1397 ) 
مورد بحث و بررسى و جهت تصويب و اجرايى شدن تحويل 

حوزه مديريت استان گرديد . 
ــان تهران ضمن  ــوب غربى است ــل آبفاى جن مديرعام
ــى از اقدامات صورت گرفته و تهيه و تنظيم به موقع  قدردان
ــادى سال 1397 طى سخنانى يادآور شد : از  بودجه پيشنه
آنجائى كه اجراى پروژه هاى شركت هاى اقمارى با نظارت و 
كنترل آبفاى استان صورت مى پذيرد . و در خصوص جبران 
ــه تمام و همچنين  ــا و اتمام پروژه هاى نيم عقب ماندگيه
ــتى گزارشات الزم به  اجراى طرحهاى تعريف شده نيز بايس

موقع جهت اطالع به اين حوزه ارسال گردد . 
ــع بودجه سال آينده به  ــذا با توجه به ارائه به موق عليه
ــه استفاده  ــبت ب ــوزه مديريت استان انتظار مى رود نس ح
ــود در راستاى اجراى پروژه ها مطابق  مطلوب از زمان موج

برنامه زمانبندى شده اقدام نمائيم . 

نقش دفاتر اسناد رسمي در تحقق عدالت و حل و فصل 

دعاوي بسيار كليدي است
ــا اشاره به  ــردار اصفهان ب شه

اصـفـهـان

 
ــاد رسمي  ــر اسن ــش دفات نق
ــاده 22  ــر اساس م ــت:  ب گف
دولت كسي را مي شناسد كه سند به نام اوست و در 
دفتر اسناد رسمي به ثبت رسيده باشد كه اين نقش 
ــل و فصل  ــق عدالت و ح ــم شما در تحق ــيار مه بس
ــه ــه آن توج ــبت ب ــد نس ــه باي ــت ك ــاوي اس  دع

 داشته باشيد.
ــش روز دفاتر اسناد  ــدرت اهللا نوروزي در هماي ق
رسمى در اصفهان با بيان اين كه سند  و اسناد رسمي 
نقش بسيار كليدي در تثبيت حقوق همه كساني كه 

در يك موردي تعهد، ميثاق و معامعله اي دارند، دارد 
اذعان داشت: تثبيت حقوق داراي نقش و آثار مهمي  
ــاط با استقرار نظم و برقراري عدالت و تنظيم  در ارتب
ــردار اصفهان  ــي در جامعه است.شه ــط اجتماع رواب
ــات و معامالت ثبت و  ــن كه اگر توافق ــا اشاره به اي ب
ــر رسمي حقوق بين طرفين  ــوب نشود و در دفت مكت
ــه نزاع و مشاجره  ــت  نشود اين موضوع منجر ب تثبي
ــد شد تصريح كرد: اگر خواهان استقرار نظم در  خواه
ــد در دفاتر رسمي  ــتيم توافقات مردم باي جامعه هس
ــود.وي با تاكيد بر اين كه دفاتر اسناد رسمي  ثبت ش
ــته به دولت است ادامه داد:  نهادهاي مدني غير وابس

ــش حاكميتي ايفا ــر رسمي با استقالل مالي نق  دفات
ــات عمومي غير   مي كند و اين دفاتر به نوعي موسس
دولتي است كه حكومتي نيست اما به جاي حكومت 
تصميم مي گيرد.نوروزي اضافه كرد: دفاتر رسمي به 
ــت اما زير نظر دستگاه  ــته نيس دستگاه قضايي وابس
قضايي فعاليت مي كند."نظارت بر دفاتر اسناد رسمي 
غير قيمومتي است" وي با بيان اين مطلب كه  نظارت 
بر دفاتر اسناد رسمي غير قيمومتي است تا به صورت 
قانوني عمل كنند تصريح كرد: نتيجه اين مهم برقراري 
نظم است كه  امنيت اقتصادي را در بين مردم ايجاد 
مي كند و به دنبال آن عدالت تحقق مي شود.نوروزي 

ــتند  اضافه كرد: دفاتر رسمي نهادي هاي مدني هس
ــد به طوري كه حقوق بين  كه  نقش حاكميتي دارن
ــود و  اين سند  ــه رسميت شناخته مي ش ــن ب طرفي
ــم داداگاه ها مورد  ــند در محاك رسمي به عنوان مس
اسناد قرار گيردشهردار اصفهان اظهار كرد: اگر عقد به 
ثبت نرسيده و در خصوص آن اختالفي صورت بگيرد 
ــيار مشكلي  ــات حقانيت ذيحق در دادگاه كار بس اثب
ــدرت حكومتي كه به يك  ــت اما اين كار شما و ق اس
ــه عمومي غير دولتي داده شده داراي آنچنان  موسس
ــده در محضر به عنوان  ــي است كه سند ثبت ش حق
ادله اي بدون نقص پذيرفته مي شود و به عنوان يك 
ــت مي شود مورد  ــدي كه منجر به فصل خصوم سن
ــده نقش شما در  ــاد دادگاه قرار گيرد نشاندهن استن
ــا بيان اينكه من  ــرار نظم در جامعه است.وي ب استق
ــيار مهمي در تثبيت حقوق  معتقدم شماها نقش بس
مردم و نظم در جامعه اقتصادي داريد، تصريح كرد: به 
همين دليل برگزاري چنين جلساتي و گفت و گو در 
مورد اين نقش مهم وظيفه اي است كه بايد همه ساله 
ــزار شود تا ارزش و شان شما بيش از پيش حفظ  برگ

شود.نوروزي اضافه كرد: معتقدم نقش هر يك از شما 
در راستاي احقاق حقوق مردم و استقرار نظم و تحقق 
ــيار مهمتر از دستگاه هاي دولتي و بسيار  عدالت بس
حساس تر است و شما لزوما بايد در چنين صحنه اي 
ــه، دانش و تخصص مورد نياز برخوردار باشيد  از تجرب
ــي كه مي خواهد سردفتر اسناد  به همين دليل كس
رسمي شود بايد اين مراحل را طي كند تا به تخصص 
ــر به دادگاه ها  ــردار اصفهان گفت: اگ الزم برسد.شه
مراجعه كنيد بسياري از پرونده ها به اين دليل است 
ــا درست انجام نشده يا توافقات  كه روال ثبت سند ي
ــر هر چه اين دفاتر بهتر بتوانند  به ثبت نرسيده و اگ
وظيفه خود را انجام دهند ما دادگاه هاي خلوت تري 
داريم و اختالفات كمتر بوجود مي آيد.وي افزود: طبق 
ــي شناسد كه سند به نام  ــي را م ماده 22 دولت كس
ــاد رسمي به ثبت رسيده باشد  اوست و در دفتر اسن
ــيار مهم شما در تحقق عدالت و حل و  اين نقش بس
فصل دعاوي است. اميدوارم بتوانيد در راستاي انجام 
اين وظيفه از تخصص بيشتري برخوردار شويد تا در 

نتيجه كار شما مشكالت مردم بهتر حل شود. 

 ثبت  18 ميليون و 589 هزار تردد آذر ماه سال جاري 
در محورهاي مواصالتي استان قزوين

در آذر ماه سال جاري، تردد تعداد 18 ميليون و 589 هزار و 500 
وسيله نقليه در محورهاي مواصالتي استان قزوين به ثبت رسيد. قـزويــن

ــل و نقل جاده اي استان  ــن پيرنون مدير كل راهداري وحم افشي
ــن اداره كل اطالعات مربوط به سرعت  ــن اظهار داشت: دستگاه هاى تردد شمار اي قزوي
ــاز، سبقت غيرمجاز و عدم رعايت فاصله طولى وسايل نقليه عبوري در محورهاي  غيرمج

مواصالتي استان را به ثبت مى رسانند. 
بر اساس اطالعات دريافتي از 46  سامانه تردد شمار برخط در محورهاي مواصالتي 
ــال جاري 18 ميليون و 589 هزار  ــان قزوين، آمار كل تردد ثبت شده در آذر ماه س است
500 وسيله نقليه بوده كه آمار كل تردد ثبت شده در آزاد راهها 14 ميليون و 986 هزار 
ــادل 80,61 درصد كل تردد استان  بوده است. بيشترين ميزان ترافيك  ــردد مع و 730 ت
 در آذر ماه سال جارى مربوط به 96/09/15 بوده است در اين روز آزاد راه قزوين – آبيك 
ــردد 127 هزار و 803  وسيله نقليه بيشترين تردد را به خود  ــت و برگشت) با ثبت ت (رف
اختصاص داده است.وي درهمين راستا افزود :  از مجموع كل تردد شمارش شده استان 
، 3 ميليون و 39 هزار و 254 تردد  معادل 16,34درصد سهم وسايل نقليه سنگين بوده 
است. محور ساوه-بوئين زهرا و بالعكس  با 149 هزار و 655 وسيله (معادل 62 درصد) ، 

بيشترين سهم  تردد وسايل نقليه سنگين را به خود اختصاص داده است. 
وي درهمين راستا افزود : متوسط نرخ جريان ترافيك (تعداد كل خودروهايي كه در 
ــك ساعت از يك مقطع عبور مي كنند) در سطح كل راههاي مواصالتي استان معادل  ي
579 وسيله نقليه در ساعت بوده است. بيشترين متوسط نرخ جريان ترافيك  در آذر ماه،  

مربوط به آزاد راه آبيك - قزوين  با  2 هزار و 43 وسيله نقليه در ساعت بوده است.
افشين پيرنون متوسط سرعت تردد در  آزاد راهها را 89,4 و متوسط سرعت در ساير 
محورهاى استان را 77,6 كيلومتر در ساعت عنوان كرد و گفت: بيشترين متوسط سرعت 
در اين مدت 97,47 كيلومتر درساعت مربوط به آزاد راه قزوين- رشت بوده است.گفتني 
ــه در ماه گذشته تعداد 618  هزار و 33 خودرو معادل 3,3 درصد از كل تردد در  ــت ك اس
محورهاي مواصالتي استان داراي تخلف سرعت بوده و 18,1 درصد وسايل نقليه ، فاصله 
طولي مجاز بين دوخودرو را رعايت نكرده اند.  بيشترين تخلف عدم رعايت فاصله طولي 
مربوط به آزاد راه قزوين - آبيك  با 469  هزار 595 وسيله نقليه( معادل 32,12 درصد) 

بوده است.

 تحويل ساالنه بيش از 13 ميليارد متر مكعب گاز 
به مشتركين استان بوشهر

ــل بيش از 13  ــاز استان بوشهر از تحوي ــر عامل شركت گ مدي
ــه مشتركين  در بـوشـهـر ــى ساالنه ب ــاز طبيع ــر مكعب گ ــارد مت  ميلي

 بخش هاى مختلف صنعتى، خانگى، تجارى و نيروگاهى استان 
خبر داد.

مهندس غالمعباس حسينى در نشست ستاد اقتصاد مقاومتى استان بوشهرگفت:  
ــر مكعب گاز به مشتركين خود تحويل مى دهد  ــان بوشهر ساالنه 13 ميليارد مت است

كه از اين ميزان 99 درصد به مصرف  صنايع مى رسد . 
ــاز در شهرها و روستاهاى استان  ــه اجراى پروژه  نصب انشعاب گ ــا اشاره ب وى ب
ــش از 20 هزار انشعاب گاز در شهرها  ــال از محل اعتبارات ملى بي بوشهر افزود: امس
ــاز استان بوشهر از  ــب مى شود.مدير عامل شركت گ ــان بوشهر نص ــاى است و روستاه
ــال عمليات  اجراى طرح گازرسانى در 90 روستاى استان بوشهر خبرداد و گفت: امس
ــر اجرا شده  كه 43 پروژه آن در هفته دولت  ــى در 90 روستاى استان بوشه گازرسان

افتتاح شد و مابقى نيز در دهه فجر به بهره بردارى مى رسد.
ــا و روستاهاى استان  ــه نصب 18 هزار انشعاب گاز در شهره ــينى با اشاره ب حس
ــال 12 هزار انشعاب گاز در استان بوشهر واگذار شد كه  بوشهر خاطر نشان كرد: امس

پيش بينى مى شود تا آخر سال به 20 هزار فقره برسد.
ــه پيرامون برنامه هاى آتى اين شركت در زمينه توسعه گازرسانى به  وى در ادام
ــا و اهداف پيش رو، شناسايى  ــان داشت: يكى از مهمترين برنامه ه ــع استان بي صناي
ــور فروش گاز به صنايع با  ــزرگ صنعتى و امضاى قرارداد با آنها به منظ ــان ب متقاضي
هدف جايگزينى گاز با سوخت مايع ، كمك به اشتغال زايى ، شكوفايى اقتصاد استان 

وكشور و كاهش آلودگى هاى زيست محيطى مى باشد.
ــاى گازرسانى در استان  ــان بوشهر پيشرفت طرح ه ــر عامل شركت گاز است مدي
بوشهر را 84 درصد دانست و تصريح كرد: ضريب نفوذ گاز در شهرهاى استان بوشهر 
ــال به 95,5  ــال به 98,17 درصد مى رسد و اين ضريب در روستاها تا پايان امس امس

درصد افزايش مى يابد.
ــينى با اشاره به تكميل پروژه هاى گاز رسانى در استان بوشهر بيان كرد: به  حس
استثناى جزيره خارگ طرح هاى گازرسانى در تمام شهرها و روستاهاى استان بوشهر 

سال آينده تكميل مى شود.

 بازآفرينى بافت هاى ناكارآمد و تاريخى در استان قزوين
 نيازمند اقدام است

ــراى بازآفرينى  ــان قزوين گفت: ب ــل راه و شهرسازى است مديرك
ــورى پردازى عبور كرده و قـزويــن ــت هاى ناكارآمد و تاريخى بايد از تئ باف

اقدام كنيم. 
مسعود حق لطفى در جلسه ارائه طرح مطالعات مسير گردشگرى محدوده دروازه درب 
كوشك تا دروازه امامزاده حسين اظهار كرد: در برنامه اجرايى اداره كل راه و شهرسازى حوزه 
بازآفرينى كه در سال 96 تعيين و مشخص شده است، محله هاى هدف ما شامل بالغى، 

سردار، ديمج، امامزاده حسين و چند محله ديگر قرار دارد.
مديركل راه و شهرسازى استان قزوين با تاكيد بر لزوم تهيه يك طرح جامع بازآفرينى 
بافت هاى ناكارآمد و تاريخى براى قزوين عنوان كرد: بايد از تئورى پردازى هاى پراكنده و 
متفاوت عبور كرده و با اجراى برنامه هاى كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بافت هاى 

ناكارآمد شهرى و محله هاى تاريخى شهر را احيا كنيم.
ــته مركزى بافت  ــن محالت به نوعى به صورت پراكنده در هس ــزود: تمامى اي وى اف
تاريخى شهر قزوين قرار دارند و از اين نظر بازآفرينى اين محالت براى ما از اهميت بااليى 
برخوردار است. حق لطفى با بيان اين مطلب كه نياز به يك طرح باالدستى براى بازآفرينى 
ــم تا نشان دهد در چه فضايى و بر چه اساسى در اين محله ها كار كنيم خاطر نشان  داري
كرد: با توجه به تعدد موضوعات و همچنين پراكندگى و گستردگى محالت هدف بازآفرينى 
ــده باشد. وى با اشاره به اين كه  ــى جامع باشد تا همه ى آنها را در كنار هم دي ــد طرح باي
 قزوين تجربه خوبى در بحث بازآفرينى و نوسازى بافت تاريخى مانند سراى سعدالسلطنه و 
ــت مديران كل ــر راه و شهرسازى در نشس ــرد: وزي ــد دارد، بيان ك ــاى نا كارآم ــت ه  باف

ــن ادارات كل استان ها با  ــتمر بي ــازى تاكيد ويژه اى بر ايجاد همكارى مس   راه و شهرس
ــاه هاى اجرايى امر بازآفرينى مانند شهردارى ها، ميراث فرهنگى و ساير دستگاهها  دستگ
داشته و لزوم جلب مشاركت مردم اين محالت را نيز در تحقق برنامه ها ضرورى دانستند. 
ــى ترين اهداف  ــن تاكيد كرد: يكى از اساس ــل راه و شهرسازى استان قزوي ــر ك مدي
بازآفرينى پايدار شهرى رونق و توسعه صنعت گردشگرى استان است كه بايد با ارائه بهترين 

طرح ها و برنامه ها محقق شود.
دبير ستاد بازآفرينى استان خاطرنشان كرد: نكته حايز اهميت اين است كه ديگر هنگام 
اقدام و عمل رسيده و بايد برنامه ريزى الزم براى انجام اقدامات كوچك را آغاز كرده و در 

پى آن طرح هاى ميان مدت و بلند مدت خود را اجرايى كنيم.
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آگهى ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم تجديدنظر به ابالغ دادخواست تجديدنظرخواهى 
به  آقاى همايون آرش فرزند يحيى در خصوص دادخواست تجديدنظرخواهى  و پيوست آن 
محمدرضا عالء و غيره بطرفيت اخطار شونده باال نسبت به دادنامه شماره 960943 صادره از 
شعبه 217 دادگاه حقوقى تهران مجتمع قضايى شهيد مفتح نظر به اينكه تجديدنظر خوانده 
مجهول المكان اعالم گرديده بدينوسيله براى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
اين شعبه  به  روزنامه  در  آگهى  درج   تاريخ  از  قانونى  مقرر  مهلت  ظرف  نامبرده  تا  گردد  مى 
در  آدرس شهرزيبا – ميدان الغدير – خيابان مخابرات – مجتمع قضايى شهيد مفتح – طبقه 
اول – شعبه 217 – مراجعه و اوراق را تحويل و چنانچه پاسخى داشته باشد كتبا ارائه نمايد 
در غير اين صورت با اتمام مهلت قانونى پرونده با همين كيفيت به دادگاه تجديدنظر استان 

تهران ارسال خواهدشد
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   220 شعبه  دفتر  مدير        110/132765  

مورخ   940676 شماره  دادنامه  بموجب  هاشمى  محمدجواد   آقاى  به  غيابى  اجراييه  آگهى   
1394/7/22 صادره از شعبه 217 دادگاه حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران محكوم 
كليه  و  بابت اصل خواسته   ريال  مبلغ 104/000/000  پرداخت  به  باال محكوم است  عليه 
خسارت دادرسى در حق خواهان آقاى ابوالفضل مزنگى ضمنا پرداخت نيم عشر دولتى بعهده 
محكوم عليه مى باشد بديهى است محكوم عليه برابر مواد 9و34 قانون اجراى احكام مدنى 
همين كه اجرائيه به وى ابالغ شد مكلف است ظرف ده روز (10) روز مفاد  آن به موقع اجرا 
يا مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا  يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد  بگذارد 

محكوم به از آن ميسر باشد
تهران حقوقى  دادگاه   217 شعبه  دفتر  مدير             110/132764   

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محسن شكيب فرزند احمد خواهان/
شاكى محمدجواد زارع – على اكبر زارع – اقدس زارع بيدكى – عشرت زارع بيدكى – زهرا زارع 
بيدكى – محمدحسن زارع بيدكى – عفت زارع بيدكى  عليرضا زارع خوانده/متهم محمدشكيب 
– اصغر محمودآبادى – اكرم اميرفرهمند – آسيه شكيب – محسن شكيب خواسته/اتهام اعالم 
بطالن معامله – ابطال سند رسمى (موضوع سند ملك است) مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9609982164200884 شعبه 217 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى 
شهيد مفتح تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 96/11/30 ساعت 11  تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
تهران مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   217 شعبه  منشى       110/132763  

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم اكرم اميرى فرهمندى فرزند اصغر 
اقدس زارع بيدكى   – عشرت زارع بيدكى   – عليرضا زارع   – خواهان/شاكى محمدجواد زارع 
–محمدحسن زارع بيدكى – عفت زارع بيدكى - زهرا زارع بيدكى – على اكبر زارع خوانده/

متهم اصغر محمودآبادى – محسن شكيب – محمد شكيب – هوشنگ رفيعى – آسيه شكيب – 
ابطال سند رسمى (موضوع سند   – اكرم اميرى فرهمندى خواسته/اتهام اعالم بطالن معامله 
ملك است) مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982164200878 
شعبه 217 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
آيين  قانون  ماده 73  دادگاه طبق موضوع  كه حسب دستور  تعيين  96/11/30 ساعت 10  
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
تهران مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   217 شعبه  منشى       110/132762  

 دادنامه پرونده كالسه 9609982163900009 شعبه 214 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد  مفتح تهران تصميم نهايى شماره خواهان آقاى عباسعلى شياسى ارانى فرزند 
بتاريخ  خودرو  پالك  فك  به  الزام  خواسته  احمد  فرزند  كريمى  عليرضا  آقاى  خوانده  محمد 
1396/9/8 جلسه شعبه 214 دادگاه عمومى حقوقى تهران بتصدى امضاكننده ذيل تشكيل 
و تحت نظر است با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير با استعانت 
از خداوند متعال مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى دادگاه در خصوص دعوى خواهان آقاى 
عباسعلى شياسى ارانى فرزند محمد به طرفيت خوانده آقاى عليرضا كريمى به خواسته الزام 
دادخواست  شرح  به   55 ايران  613س82  انتظامى  شماره  به  خودرو  پالك  فك  به  خوانده 
تقديمى دادگاه ضمن تعيين وقت رسيدگى و ابالغ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به خوانده 
تشكيل جلسه داده و وارد رسيدگى گرديده است خواهان در جلسه حاضر و خواسته را تبيين 
و تقاضاى رسيدگى نموده است خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده اند با توجه به دادخواست 
تقديمى خواهان و مدارك و مستندات ارائه شده از سوى وى به ويژه كپى مصدق وكالت رسمى 
خواهان  آن  موجب  به  كه  تهرا ن   1064 رسمى  اسناد  دفتر   95/6/17 مورخ   5596 شماره 
خودرو موصوف را به خوانده و نظر به اينكه پس از انعقاد بيع و فروش خودروى مذكور خوانده  
موظف به تعويض پالك فروشنده نصب پالك مربوط به خود و انتقال خود مى باشد كه تا كنون به 
اين تعهد عمل ننموده است و اينكه خوانده در قبال دعوى مطروحه دفاع و ايرادى ننموده است 
و در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعى بعمل نياورده و اليحه دفاعيه نيز ارسال نكرده است 
و به موجب وكالتنامه فوق الذكر فك پالك و مراجعه به مراكز تعويض پالك به خوانده تفويض 
گرديده و از طرف ديگر پالك خودروها اختصاص حق اشخاص مى باشد و خواهان با طرح دعوى 
مذكور عدم رضايت خويش را بر استفاده از آن از سوى خوانده اعالم نموده است و لذا با احراز 
تعلق پالك فوق به خواهان به استناد پاسخ استعالم از راهور كه به شماره 960030 مورخ 
96/1/14 ثبت دفتر دادگاه گرديده است و استفاده خوانده از پالك خواهان كه موجب ثبت 
تخلفات و جرايم و تصادفات خوانده بنام خواهان شد با توجه به مراتب  دعوى خواهان وارد و 
ثبت تشخيص و به استناد ماده 198 و 515 و 519 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 10 و 
1257 قانون مدنى حكم به فك پالك خودرو مذكور و تحويل آن به مركز راهنمايى و رانندگى 
را صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى محسوب و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر در دادگاه 

تجديدنظر استان تهران مى باشد
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   214 شعبه  رئيس       110/132759  

و در اردبیل افزایش ۲۲ درصدی سرقت خودر
رئیس پلیس آگاهی اس��تان اردبیل از افزایش ۲۲ 
درصدی سرقت خودرو در این استان طی ۹ ماهه امسال 

و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
جواد تقوی در جلس��ه شورای پیشگیری از وقوع جرم 
استان اردبیل تصریح کرد: ۹۲ درصد از کل سرقت های خودرو 
در ش��هر اردبیل اس��ت. وی با بیان اینکه از کل سرقت های 
اس��تان ۳۴ درصد در رابطه با سرقت خودرو است، ادامه داد: 

۴۰ درصد سرقت ها در روز روشن انجام شده است.
رئیس پلیس آگاهی اس��تان متذکر شد: در بررسی 
خودروهای سرقتی مش��اهده می شود که ۸۵ درصد از 

سرقت ها مربوط به خودرو پراید است.
ب��ه گفته تق��وی در مقابل افزایش س��رقت، میزان 
کشفیات خودروهای سرقت شده نیز ۱۷ درصد افزایش 
یافته اس��ت. وی با بی��ان اینکه در کش��ف خودروهای 
س��رقت ش��ده از دوربین های پ��اک خوان اس��تفاده 
می شود، ادامه داد: در وضعیت فعلی ۲۸ دوربین پاک 
خوان ثابت در جاده ها داریم و وضعیت استان به لحاظ 

برخورداری از دوربین سیار مطلوب نیست.
رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه هزینه 
خریداری هر دوربین س��یار ۲۲ میلیون تومان اس��ت، 
اضافه کرد: انتظار می رود استان در تأمین هزینه تأمین 

دوربین تصمیمی اتخاذ کند.
تق��وی تأکید ک��رد: در صورتی که نیم��ی از هزینه 
تأمین دوربین توس��ط اس��تان تأمین ش��ود، ناجا تأمین 
مابقی را وعده داده است و به دلیل ضرورت افزایش تعداد 
دوربین ها انتظار داریم این مهم مورد توجه قرار گیرد. وی 
همچنین به کشف ۳۵ دستگاه موتورسیکلت و خودرو با 

پاک مخدوش در ۹ ماهه امسال در استان اشاره کرد.

 بیش از ۲۰۰ محل عرضه مواد مخدر 
در استان کرمانشاه پلمب شد

دادس��تان کرمانش��اه گفت: ۲۲۴ محل عرضه مواد 
مخدر در استان کرمانشاه شناسایی و پلمب شد.

محمدحس��ین صادقی در جلسه مشترک با رئیس 
پلی��س م��واد مخدر اس��تان کرمانش��اه ک��ه در محل 
دادستانی کرمانشاه برگزار شد با بیان اینکه از مرداد ماه 
امس��ال تاکنون ۲۲۴ محل عرضه مواد مخدر در استان 
کرمانش��اه شناسایی و پلمب ش��ده است، اظهار داشت: 
۱۷۵ مکان در شهرس��تان کرمانشاه و ۴۹ مکان عرضه 
مواد مخدر نیز در دیگر شهرستان های استان کرمانشاه 
شناسایی و پلمب شده است که حکم ضبط ۲۰ مورد از 

این اماکن نیز برای دادگاه ارسال شده است.
دادستان کرمانشاه با اشاره به اینکه اقدامات دادستانی 
و دیگر ارگان های مبارزه با مواد مخدر در اجرای ماده ۱۳ 
مبارزه با مواد مخدر در کشور بی نظیر است، گفت: مبارزه 
با خرده فروشان و اجرای ماده ۱۳ مبارزه با مواد مخدر در 

کشور مغفول مانده بود.
صادقی از رشد ۱۵ درصدی دستگیری خرده فروشان 
مواد مخدر در مقایس��ه با سال گذش��ته خبر داد و افزود: 
استان کرمانش��اه در سطح باالیی در مبارزه با مواد مخدر 
قرار دارد. وی با بیان اینکه دادسرا در صف مقدم مقابله با 
شبکه ها و باندهای مواد مخدر قرار دارد و از تمام توان خود 
در این راه اس��تفاده خواهد کرد، عنوان کرد: با این وجود 
نباید همه توان ما در مبارزه با مواد مخدر برخورد کیفری 
باشد بلکه باید با فرهنگ سازی از ظرفیت مردم و جامعه در 

جهت کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر استفاده کرد.


