
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 شــماره 13966031901400681801- 96/11/13 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم سميه دادگر فرزند ناصر به شماره شناسنامه 678 صادره از راين در ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 485مترمربع پالك 117فرعى از574- اصلى مفروز ومجزى شده ازپالك1 فرعى از574- اصلى 
قطعه دوواقع دراراضى باب ســواران ســاردوئيه جيرفت  بخش 34كرمان خريدارى ازمالك رسمى آقاى جان اهللا 
مشــايخى محرز گرديده اســت.لذابه منظور اطالع عموم مراتب دريك نوبت آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص 
نســبت به صدورســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند ازتاريخ انتشار آگهى به مدت يك ماه 
اعتراض خودرابه اين اداره تســليم وپس ازاخذ رســيد، 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:1066
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى       
برابر راى شــماره 139660319014007362 مورخ96/11/19 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمدتقى آراسته فرزند فيروز بشماره شناسنامه 6180 صادره ازجيرفت در ششدانگ 
يك باب خانه به مســاحت 387/8 مترمربع پالك 3208فرعى از 579اصلى مفروز ومجزى شــده ازپالك 12فرعى 
از579-اصلى قطعه دو واقع درخيابان شهيد پايدار كوچه شهيد اكبر ساالرى سمت راست كوچه بن بست اراضى 
رهجردجيرفت بخش 45 كرمان خريدارى ازمالك رسمى آقاى سيدجواد قريشى محرز گرديده است.لذابه منظور 
اطالع عموم مراتب دريك نوبت آگهى مى شــود درصورتى كه اشــخاص نســبت به صدورســند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشارآگهى به مدت يك ماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس 
ازاخذرسيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
اســت درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالكيت صادر خواهد شد.م.الف: 
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آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئيــن نامه تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابــر راى شــماره 139660316046000133 مــورخ 1396/4/10 هيــات موضــوع قانــون تعييــن 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در حوزه ثبتى شهرستان روانسر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حيدر ويســى به شماره شناســنامه 362 صادره از روانسر فرزند احمد با كدملى 
5969853641 درخواست رسيدگى به قولنامه عادى خريدارى خود و صدور سند مالكيت نموده است كه پرونده 
نيز تحت كالسه 91/419 تشكيل و به هئيت موضوع قانون فوق الذكر ارجاع و هيئت پس از رسيدگى برابر راى 
فوق مستنداً به ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون مزبور راى به صدور سند مالكيت سه دانگ از ششدانگ 
يك باب خانه و حياط متصل به آن را به مساحت -/173/46مترمربع به نام آقاى حيدر ويسى از پالك – فرعى از 
53 اصلى روانســر بخش 12 كرمانشــاه واقع در روانسر خيابان كامياران محله صالح آباد كوچه آسو 5 كه از آقاى 
على اصغرى مع الواسطه از صالح ويسى فرزند زارع صاحب نسق فتحعلى پرمو (مالك رسمى) مى باشد صادر نموده 
است (سه دانگ ديگر متعلق به عسكر ويسى مى باشد) لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
تا چنانچه كسانيكه نسبت صدور سند مالكيت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را كتباً به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد لذا 
معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايد بديهى 
اســت در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد صدور 
سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/12/7- تاريخ انتشار 

نوبت دوم:1396/12/22
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان روانسر

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئيــن نامه تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابر راى شماره 139660316046000263 مورخ 96/8/15 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در حوزه ثبتى شهرستان روانسر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى عســكر ويسى به شماره شناســنامه 363 صادره از روانسر فرزند احمد با كدملى 5969853658 
درخواست رسيدگى به قولنامه عادى خريدارى خود و صدور سند مالكيت نموده است كه پرونده نيز تحت كالسه 
91/430 تشكيل و به هئيت موضوع قانون فوق الذكر ارجاع و هيئت پس از رسيدگى برابر راى فوق مستنداً به 
ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون مزبور راى به صدور ســند مالكيت ســه دانگ از ششدانگ يك باب خانه 
و حياط متصل به آن را به مســاحت -/173/46مترمربع به نام آقاى عســكر ويســى از پالك – فرعى از 53 اصلى 
روانسر بخش 12 كرمانشاه واقع در روانسر خيابان كامياران محله صالح آباد كوچه آسو 5 كه از آقاى على اصغرى 
مع الواسطه از صالح ويسى فرزند زارع صاحب نسق فتحعلى پرمو (مالك رسمى) مى باشد صادر نموده است (سه 
دانگ ديگر متعلق به حيدر ويســى مى باشــد) لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود تا چنانچه 
كســانيكه نسبت صدور سند مالكيت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را كتباً به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد لذا معترض 
بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايد بديهى است 
در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد صدور ســند 
مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/12/7- تاريخ انتشار نوبت 

دوم:1396/12/22
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان روانسر

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت مقداردودانگ ونيم از ششدانگ پالك شــماره 4380 فرعى 154 فرعى از 23- اصلى واقع 
در بخش 4 سقز داراى دفتر الكترونيك بشماره 139620332004002029 بنام آمينه فتوحى صادر و تسليم 
گرديده است سپس مالك فوق فوق با تقديم دو برگ استشهاديه فقدان سند مالكيت كه به تاييد و گواهى دفتر 
اسناد رسمى شماره 88 سقز رسيده مدعى است كه سند مالكيت فوق الذكر بشماره مسلسل 594399الف95 
در اثرمراجعه به بازار 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. م/الف:2660- تاريخ انتشار : 96/12/22 
سيد اميد زمانى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سقز

برگ اجرائيه 
مشــخصات محكوم له: على رحيمى فرزند سبزوار. شــغل آزاد به نشانى ناغان- خ انقالب جنوبى- محكوم به: 
بموجب دادنامه شــماره 9609973858600313 مورخ 96/7/10 شــوراى حل اختالف ناغان شعبه اول كه وفق 
دادنامه شــماره – شــعبه – دادگاه عمومى- قطعيت حاصل كرده اســت. حكم به محكوميت خوانده رديف اول آقاى 
عبدالوهاب اعتدال پور به حضور در دفتر اسناد رسمى و انتقال موتور سيكلت به شماره انتظامى 55273-555 به 
نام خواهان و پرداخت هزينه دادرسى به ماخذ محكوم به در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. مشخصات محكوم 
عليه: عبدالوهاب اعتدال پور شــغل آزاد نشــانى مجهول المكان. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 
1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى 
معرفى كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مدت ده روز صورت جامع دارائى خود را به قســمت اجرا تســليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم 
نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده 
ايــد، ليكن براى فرار در پرداخت امــوال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحويكه 
اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه 
بر موارد باال كه قســمتى از ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى مى باشــد، به مواردى از قانون اجراى احكام و قانون 
آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 10 آبان 1377 

كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
محل امضاء دبير شورا-شيروانى =  محل امضاء قاضى شورا -محمد محمدى

دادنامه 
خواهان: خانم ماه پاره عباسيان فرزند سيد غالمرضا به نشانى ناغان- روستاى معدن- منزل شخصى. خواندگان 
: 1- آقاى مسلم صالحى به نشانى مجهول المكان 2- آقاى صابر جابرى به نشانى ناغان- روستاى دورك شاهپورى- 
خواســته : الزام به تنظيم سند خودرو- به تاريخ 96/10/28 در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف بخش 
ناغان به تصدى امضاء كننده ذيل تشــكيل اســت، پرونده كالســه 428/96 تحت نظر است شورا ضمن اعالم ختم 
دادرســى با اســتعانت از خداوند متعال، تكيه بر شــرف و وجدان و توجه به اوراق و محتويات پرونده به شــرح زير 
مبادرت به صدور رأى مى نمايد.  رأى قاضى شــورا: در خصوص دادخواســت خانم ماه پاره عباسيان فرزند غالمرضا 
به طرفيت 1- آقاى مســلم صالحى موركانى فرزند احمد 2- آقاى صابر جابرى دوركى فرزند ســيد ناصر به خواسته 
الزام به تنظيم سند خودرو سوارى پرايد به شماره انتظامى 88 ى 972-23 خريدارى خواهان طبق سند عادى مورخ 
94/10/29 از خوانده رديف دوم به انضمام مطلق خســارات و هزينه دادرســى و ساير هزينه هاى قانونى شورا با 
مداقه در اوراق و محتويات پرونده و از توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسيدگى و سند عادى پيوست پرونده و 
استعالم از پليس راهور كه مالك خودرو خوانده رديف اول مى باشد. نظر به اينكه خوانده رديف اول مجهول المكان 
مى باشــد مراتب يك نوبت از طريق نشــر آگهى گرديد خوانده در جلسه شورا حضور پيدا نكرد و اليحه اى به شورا 
ارسال ننمود فلذا شورا مستندا به ماده 10 قانون مدنى و ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت 
خوانده رديف اول به حضور در دفتر اســناد رســمى و انتقال سند بنام خواهان و پرداخت هزينه دادرسى و هزينه 
انتقال سند و ساير هزينه هاى قانونى محكوم مى نمايد اما در خصوص خوانده رديف دوم نظر به اينكه دعوى متوجه 
شــخص خوانده نمى باشد مســتندا به بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر رد دعوى خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد راى صادره غيابى ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و متعاقباً ظرف همان مدت 

قابل تجديد نظر در دادگاه عمومى بخش ناغان مى باشد. 
 قاضى شوراى حل اختالف ناغان- محمد محمدى

نامه ابالغ جهت شركت  در مزايده
ش پ :9609981922601450 ش بايگانــى پرونــده: 960414 بدين وســيله اعــالم وقت مزايده مورخ 
97/1/20 ســاعت 10 صبح به محكوم عليه فرهاد سوكى براى حضور در زمان مزايده در دفتر اجراى احكام مدنى 
شوراى نشتارود جهت درج آگهى در روزنامه كثيراالنتشار محلى ارسال مى گردد . در صورت عدم حضور وفق مقررات 

اقدام خواهد شد. م الف
مدير اجراى احكام دادگاه بخش نشتا-حاتم پور

دادنامه
پرونده: 9509982645000915 دادنامه:9609971920701065 شكات:1-محســن 2-مسعود هردو 
عسگرى راد ف سيف اله متهم:قاسم چشمى ف رجبعلى فعال متوارى ((رأى دادگاه)): به موجب كيفرخواست شماره 
9610431921701960-96/10/23 صادره از دادســراى عمومى و انقالب قاســم چشــمى ف رجبعلى دارنده 
كدملى 3097087719 فاقد مشخصات ديگر و متوارى متهم است به كالهبردارى از طريق فريب شاكيان از طريق 
درج آگهــى فــروش خودروى تويوتا رادو در فضاى مجازى مكالمه تلفنى با شــاكيان با وعده فروش خودروى مذكور ا 
خذ مبلغ بيســت ميليون ريال از آقايان مســعود و محسن عســگرى راد با توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده 
نظر به شــرح شكايت شــاكيان بدين توضيح كه متهم با درج آگهى فروش اينترنتى يك دستگاه خودرو تويوتا پرادو 
در تارنماى باما اقدام به فروش صورى آن مى نمايد كه پس از مكالمه تلفنى با متهم و صحبت هاى مقدماتى و اخذ 
مشــخصات سجلى آن ها براى پيش خريد خودرو درخواست مبلغ بيست ميليون ريال مى نمايد كه مبلغ مذكور نيز 
به حساب بانكى وى واريز مى گردد و پس از دريافت پيش پرداخت ديگر پاسخگوى تلفنى نبوده و تلفن همراه خود 
را خاموش كرده و متوارى مى گردد و على رغم ابالغ احضاريه از طريق نشر آگهى اقدامات تعقيبى دادسرا منجر به 
شناسايى وى نشده و از اين رو از متهم به دليل كالهبردارى شاكى بوده و تعقيب كيفرى و مجازات وى وفق مقررات 
مورد تقاضاست.باتوجه به شكايت شاكيان،گزارش مرجع انتظامى،تصاوير پيام هاى تبادل شده بين طرفين،تصوير 
تبليغات فروش صورى ارسالى از سوى متهم در تارنماى باما پاسخ استعالم از بانك هاى ملى و سپه و شركت خدمات 
ارتباطى ايرانســل و عدم حضور متهم در مرحله تحقيق در دادســرا با ارسال نيابت قضايى به دادسراى شهرستان 
مالرد و عدم دفاع در جلسه رسيدگى دادگاه با وصف ابالغ احضاريه از طريق نشر آگهى و اطالع از تحت تعقيب بودن 
دادرسى و باتوجه به كيفرخواست تنظيمى و مويدا به ساير قرائن و امارات موجود بزهكارى نامبرده محرز و مسلم 
است از اين رو دادگاه مستندا به ماده 1 ق تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبردارى مصوب 1367 
مجمع تشخيص مصلحت نظام متهم را به پرداخت بيست ميليون ريال در حق شاكيان و تحمل دو سال حبس تعزيرى و 
پرداخت جزاى نقدى معادل مبلغ مذكور در حق صندوق دولت محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى است ظرف بيست 
روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاى مهلت مذكور ظرف بيســت روز پس از ابالغ 

قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو تنكابن-ابراهيمى

دادنامه
پرونده:9509981921800432 دادنامه:9609971920901169 شاكى:عليرضا اشكوريان ف فرامرز با 
وكالت احمد عبداله پور ف موسى متهم:شاهين استادمحمدى اتهام:ضرب و جرح عمدى ((رأى دادگاه)):درخصوص 
اتهام شاهين استاد محمدى فعال متوارى داير به مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدى نسبت به عليرضا اشكوريان 
دادگاه باتوجه به مفاد كيفرخواســت صادره از دادســرا و شــكايت شــاكى خصوصى و گواهى هاى پزشكى قانونى و 
اظهارات گواه و گزارش مرجع انتظامى و متوارى بودن متهم بزه انتســابى را محرز و مســلم دانســته با انطباق عمل 
ارتكابــى متهم با مــواد 488و549و452و462  و بند الــف مــاده 488و714و719و449و559و569 ق مجازات 
اســالمى مشــاراليه را به پرداخت دوصدم ديه كامله بابت داميه راست سر و دو صدم ديه كامله بابت داميه عميق 
پيشانى و يك و نيم دينار بابت كبودى خلف شانه راست و چهارپنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامله بابت شكستگى 
استخوان زند زيرين ساعد چپ كه به نحو مطلوب درمان يافته و سه و نيم درصد ديه كامله بابت ارش آسيب نسج 
نرم ساعد چپ در حق شاكى محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى است ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 

اين دادگاه سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مازندران خواهد بود.م/الف
رييس شعبه 103 دادگاه كيفرى دو تنكابن-عبداله اقبالى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خانم مريم تقوى پور ف تقى با وكالت ســيدمهدى ميرعيسايى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 
سيد عليرضا علوى ف سيدشعبان تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 12/96/840 شوراى سارى ثبت شد، 
چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و 
آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در روز دوشــنبه 97/2/3 ســاعت 10 در شعبه 12شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال رسيدگى و اقدام 

قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به زهره عطارها ف سيف اله
خواهان اســحق فرزان دادخواســتى به طرفيت خواندگان حســين ولى زاده-جواد هاشمى-زهره عطارها به 
خواســته مطالبه وجه چك و بدواً اعســار از هزينه دادرســى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609981227100671 شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد ثبت و وقت رســيدگى 97/2/18 ساعت 
12 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده(زهره 
عطارها) و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك 
ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، نســخه دوم دادخواســت و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.(مازندران-محمودآباد-خ آزادى جنب 

فرماندارى-دادگسترى محمودآباد).م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد-زينب قلى زاده

گواهى حصر وراثت
آقاى يوســف ولى نژاد به اســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه ورثه درخواســتى شماره 
4/1339/96 كه تقديم اين دادگاه نموده، چنين اشــعار داشــته شادروان ســميه ولى نژاد ش ش 339 در تاريخ 
96/11/22 در اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از:1-تكتم نورمحمدى موزيرجى ف 
مجيد و سميه ش م 2051330670 متولد 1384 صادره بابل-دختر متوفيه 2-يوسف ولى نژاد ف محمداسمعيل 
و خديجه خانم ش ش 34 متولد 1313 صادره بابل-پدر متوفيه3-مارى رحمتى سوخت آبندانى ف ابراهيم و بمانى 
ش ش 253 متولد 1318 صادره بابل-مادر متوفيه.پس از تشريافت قانونى و انتشار يك نوبت آگهى در روزنامه 
و عدم وصول هرگونه اليحه يا اعتراض يا ارائه وصيت نامه سرى يا رسمى حسب گواهى متصدى مربوطه و مالحظه 
گواهينامه ماليات بر ارث به شماره -- سرانجام در تاريخ—در وقت فوق العاده شعبه چهارم شوراى حل اختالف بابل 
به تصدى امضاكننده زير تشكيل و پس از مالحظه پرونده كار گواهى مى نمايد كه ورثه درگذشته منحصر به اشخاص 
يادشده در باال بوده و وراث ديگرى ندارد و دارايى آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديونى كه بر تركه 

تعلق مى گيرد . اعتبار قانونى اين گواهى نامه از حيث مبلغ تا 30 ميليون ريال/نامحدود مى باشد.م/الف
شعبه چهارم شوراى حل اختالف بابل

آگهى دعوت عمومى مجمع عمومى (نوبت سوم)
بدين وسيله به اطالع كليه سهام داران و اعضاى شركت حمل و نقل باربرى حقيقت توانا(سهام خاص) به شماره 
ثبت 157 مى رســاند كه سومين جلسه مجمع عمومى عادى شركت در تاريخ 96/12/24 رأس ساعت 4 بعدازظهر 
در محل دفتر كار شــركت واقع در خ ميرزاكوچك خان(هريس)تشــكيل مى گردد لذا از كليه سهام داران و اعضاى 
محترم شــركت خواهشمند اســت در اين جلسه حضور بهم رسانند.دستور جلسه به شرح زير مى باشد:1-استماع 
گزارش رييس هيأت مديره و بازرس شــركت در خصوص وضعيت مالى شــركت در سال جارى و گذشته2-انتخاب 
ســه نفر به عنوان عضو اصلى هيأت مديره و عضو على البدل هيأت مديره به مدت 2 ســال مالى3-انتخاب يك نفر 
بازرس اصلى و يك نفر بازرس على البدل به مدت يك ســال مالى4-اخراج مرحوم آقاى خســرو نياستى از عضويت 
شركت 5-انتقال(واگذارى)تعداد 33 سهم مرحوم آقاى خسرو نياستى به وراث آن مرحوم6-افزايش تعداد اعضاى 

شركت از 6 نفر به 13 نفر.م/الف
 هيأت مديره شركت حمل و نقل باربرى حقيقت توانا

آگهى مزايده نوبت سوم
در پرونــده كالســه 900027 اجرايــى شــعبه دوم حقوقى رامســر آقــاى غالمرضا حــالج ثانى بــه پرداخت 
1,485,386,453 ريال بابت اصل خواســته و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 88/2/20 لغايت زمان اجراى حكم هم 
چنين هزينه دادرسى در حق بانك توسعه تعاون و پرداخت 74,268,423 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق دولت 
محكوم گرديده و محكوم عليه در قبال طلب خويش پالك ثبتى 415 فرعى از 29 اصلى بخش 5 ثبت رامسر معرفى 
نموده است.پالك ثبتى فوق طى شماره 010/96/3158 در تاريخ 96/4/25 توقيف گرديده سپس جهت ارزيابى 
ملك قرار ارجاع امر به كارشناسى صادر و كارشناس منتخب دادگاه قيمت ملك را از قرار هرمترمربع يك ميليون و 
هشتصدهزارتومان و كال 495,108,000 تومان ارزيابى نموده است و نسبت به نظريه كارشناس اعتراض به عمل 
نيامده و محكوم له تقاضاى مزايده آن را نموده است على هذا در اجراى مبحث اول از فصل سوم قانون اجراى احكام 
مدنى پالك فوق الذكر در روز پنج شنبه 97/1/23 از ساعت 11 الى 12 ظهر از طريق مزايده به فروش مى رسد.
خريداران مى توانند تا پنج روز قبل از مزايده از مورد مزايده بازديد نمايند.ضمنا خريداران بايستى ده درصد قيمت 

كارشناسان را به حساب سپرده دادگسترى واريز و سپس در جلسه مزايده حاضر شوند.م/الف
شعبه دوم دادگاه حقوقى رامسر

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  برابر آراى شماره 139660318004005548-96/11/28 و 139660318004005544-
96/11/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مستقر 
در واحد ثبتى رودبار  تصرفات مســيح غضنفرزاده كپته فرزند عيســى در : 1- ششدانگ يك باب خانه و محوطه به 
مســاحت 181/32 مترمربع به شــماره پالك فرعى 1956 مجزى از 394 واقع در كلورز سنگ اصلى 19 بخش 20 
گيالن . 2- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر اعيان احداثى به مساحت 720/90 مترمربع به شماره پالك فرعى 
1957 مجزى از 390 واقع در كلورز ســنگ اصلى 19 بخش 20 گيالن. به آدرس واقع در رســتم آباد- ماندابان- 
شهرك كپته 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 باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين 
آگهى بمدت 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 سند مالكيت صادرخواهد شدتاريخ انتشار نوبت اول: 96/12/07 تاريخ انتشار نوبت 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ســند رسمى  برابر راى شماره 139660318004005566-96/11/28هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات افشين فتحى حاجيدهى 
فرزند على در : 1- ششــدانگ يك باب خانه و محوطه به مســاحت 70/67 مترمربع به شــماره پالك فرعى 1026 
مجزى از 450 واقع در پشــته ســنگ اصلى 21 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رستم آباد- خيابان امام حسين 
(ع)- روبروى مسجد امام حسين (ع) 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 باشند ميتوانند 
از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شــدتاريخ انتشــار نوبت اول: 96/12/07 
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آگهى فقدان سند مالكيت
هايده پنجه مريم با تسليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شده شماره 4386 مورخ 96/10/7 دفتر اسناد 
رسمى شماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت ششدانگ پالك 1192 فرعى از 73 اصلى واقع در بخش 
3 بروجرد ذيل ثبت 12158 صفحه 134 دفتر 78 به سند شماره 24108 بنام مشاراليه ثبت و سند مالكيت صادر 
و تسليم گرديده كه بعلت جابجائى مفقود شده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشــود اگر شــخصى به نحوى از انحاء مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود 
ميباشد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشر آگهى بمدت ده روز به اين اداره تسليم نمايد در غيراينصورت 
پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى ســند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شــد. آدرس ملك: بروجرد 

روستاى قلعه حاتم كوچه شقايق 7 درب ششم سمت راست- تاريخ انتشار: 96/12/22
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139660318004005562-96/11/28 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات سجاد عليجانى 
نمك آورانى فرزند جعفر در : 1- ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر اشــجار زيتون و اســتخر آب به مساحت 
13515/15 مترمربع به شماره پالك فرعى 32 مجزى از 1 واقع در نمك آوران سنگ اصلى 6 بخش 19 گيالن. به 
آدرس واقع در لوشان- نمك آوران 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 صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند 
ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت 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 ســند مالكيت صادرخواهد شدتاريخ انتشار نوبت اول: 
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ابالغ وقت رسيدگى
درپرونده كالسه 960624 شعبه 12 شوراى حل اختالف گنبدكاووس بدينوسيله به آقاى محمد رضا كبيرى 
كالنترى فر مجهول المكان اخطار ميگردد خواهان محمد رضا يازرلو فرزند قاســم دادخواســتى به طرفيت شما به 
خواسته مطالبه وجه چك به شوراى حل اختالف گنبد تقديم نموده است. پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت آن به 
كالســه فوق و جرى تشــريفات قانونى و تعيين وقت رسيدگى و صدور اخطاريه جهت طرفين نظر به اينكه خوانده 
مجهول المكان مى باشند لذا مستندا به ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب دريك نوبت در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشــار درج ميگردد تا خوانده در دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف گنبدكاووس حاضر و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم و اخطاريه را دريافت نموده درجلسه دادرسى كه به روز سه شنبه تاريخ 97/01/28 ساعت 
09:00 صبح تعيين شــده اســت شركت نمايند.چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت و مدت آن ده روز 

خواهد بود.
                                              دبير دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف گنبدكاووس

ابالغ اجرائيه
پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد  بدينوســيله به قاســم ســلمانى كه مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى 
شــود طبق اجرائيه صادره در پرونده كالسه 960439 بموجب دادنامه شــماره 9609977158300598 مورخ 
1396/10/18 صــادره از شــعبه 13 محكوم عليه محكوم بــه پرداخت مبلــغ 65/000/000  ريال بابت اصل 
خواسته و نيز پرداخت خسارت تاخيرتاديه از تاريخ سررسيد چك زمان اجراى حكم و پرداخت مبلغ 1/780/000 
ريال بابت خسارات ناشى از هزينه دادرسى و نيز پرداخت حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى در حق محكوم له مى 
باشد. پرداخت نيم عشر حق اجراء و نيز هزينه هاى اجرايى برعهده محكوم عليه مى باشد. بديهى است با توجه به 
غيابى بودن حكم، اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له، يا ابالغ واقعى 
اجرائيه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م  و ماده 9 قانون اجراى 
احكام مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشار درج ميگردد تا ظرف 10 روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد 
اجرائيه اقدام گردد. در غير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائيه و وصول 

هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود.
 كريميان-مسئول دفتر شعبه سيزدهم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

آگهى فقدان سند مالكيت
چون آقاى عليرضا ميرشاه فرزند غالمرضا تسليم درخواست به شماره 17164-96/12/7 اعالم داشته كه 
ســند 300 ســهم مشاع از 4167/62 سهم مشاع از 16670/50 از كل 19270/50 سهم ششدانگ يك قطعه 
زمين به مساحت 19270/50 مترمربع پالك 1470 فرعى از يك – اصلى واقع در بخش دو  سيستان ملكى نامبرده 
كه ذيل ثبت 17385 صفحه 249 دفتر جلد 121 به شــماره چاپى 655025-ب سال 85 به نام عليرضا ميرشاه 
صادر و تسليم گرديده و اعالم داشته كه بر اثر جابه جايى مفقود گرديده لذا با عنايت به تبصره 5 ماده 120 آيين 
نامه اصالحى قانون ثبت امالك مصوب 80/11/8 مراتب باستناد بند يك ماده مذكور در يك نوبت آگهى مى شود تا 
هركس مدعى انجام معامله مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله تسليم و رسيد دريافت نمايد و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض 
نرسيده يا در صورت اعتراض سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل المثنى سند مالكيت را طبق مقررات 

صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد. تاريخ انتشار: سه شنبه 96/12/22- م الف/2742
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به خواندگان مجهول المكان 1- اســماعيل گل محمدى 2- 
ابراهيم گل محمدى 3- منصور گل محمدى 4- خديجه گل محمدى 5- زيبا گل محمدى

خواهان ها على اصغر گل محمدى و غيره دادخواستى به طرفيت خواندگان اكرم گل محمدى و غيره به خواسته 
اثبات جعليت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982210200621 شعبه دوم دادگاه 
عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/2/18 ساعت 10/00 تعيين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خواندگان ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1475
 مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: بهروز اســماعيلى فرزند خدابخش به 
نشــانى اســتان البرز شهرستان كرج شــهر كرج فاز چهار مهرشــهر 407 غربى 
پالك 43 طبقه همكف ، مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم: 1- بتول والى 
ســيگارى مجهول المكان 2- نســيم خورده پز فرزند منصــور مجهول المكان ، 
محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطــه 9609972610401019 محكوم عليهم محكوم اند به بعنوان قائم 
مقامى (مالكين رسمى قهرى) ملك خواسته به انتقال رسمى مالكيت نسبت به 
پالك 170/15484 و پرداخت مبلغ دو ميليون و ششــصد و پنجاه هزار ريال 
بابت هزينه دادرســى در حق محكوم له پرداخت هزينه اجرايى بعهده محكوم 
عليه مى باشــد. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده 
روز مفــاد  آنــرا بموقع اجــرا گذارد (مــاده 34 قانون اجراى احــكام مدنى). م 

الف/96/6383
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى كرج

اخبار
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 برگزارى دوره آموزش آشنايى با بازار فرابورس
 و نحوه تامين منابع مالى از آن در گلستان

ــاز و  ــنايى با س ــت: آش حجت اله خليل زاده اظهار داش
ــع مالى، ابزارهاى  ــواع روش هاى تامين مناب ــى، ان كار قانون
ــا در بازار فرابورس  ــركت ه مالى موجود و نحوه پذيرش ش
ــى  ــرفصل هاى اين دوره آموزش ــع مالى از س ــن مناب و تامي

بوده است. 
ــا تامين مالى از طريق بورس  ــزود: بنگاهها بايد ب وى اف

كاالى ايران براى خروج از ركود آشنا شوند.
ــى تواند به  ــورس كاال م ــع كوچك در ب ــور صناي  حض

ــطه بينجامد كه با اين كار  ــان بدون واس فروش محصوالتش
ــود و هم با  ــع داده مى ش ــه اين صناي ــان تازه اى ب ــم ج ه
ــط از بورس، شاهد  تامين مواد اوليه صنايع كوچك و متوس

كاهش قيمت تمام شده محصوالت خواهيم بود.

22 درصد بانوان شاغل در تامين اجتماعى 
 گيالن در رده هاى مسئوليتى مشغول

 بكار مى باشند
جميل حق پرست مديركل تامين اجتماعى گيالن در 
آستانه فرخنده زادروز با سعادت ريحانه بوستان نبوى ، ضمن 
ــت روز زن و مقام مادر ، با  تبريك اين مناسبت و گراميداش
اشاره به وجود 260 نفر بانوى شاغل در سطح واحدهاى تابعه 
ــت : در حال حاضر قريب به 36  تامين اجتماعى اظهار داش
درصد نيروهاى انسانى ما در بخش بيمه اى را زنان تشكيل 
مى دهند . ايشان با بيان اينكه 58 نفر از اين بانوان در سطح 
ــت هايى همچون معاونت ، رياست  مسئوليتى عهده دارپس
شعبه ، كارشناس متخصص ستادى ومسئول واحد ميباشند 
افزود : اين تعداد بيانگر سهم 22 درصدى بانوان دربخشهاى 
ــد . مديركل  مديريت ميانى تامين اجتماعى گيالن مى باش
تامين اجتماعى دربخش ديگرى ازسخنان خود با اعالم خبر 
برگزارى بزرگترين گردهمايى بانوان شاغل به مناسبت والدت 
ــنام و با  حضرت زهرا (س) ، انتصاب دوبانو ازهمكاران خوش
سابقه بعنوان رئيس شعبه درسالجارى و قرار داشتن خانمها 
ــمتهاى معاونت ادارى مالى و رئيس و كارشناس ارشد  درس
ــتان را ازنقاط برجسته نشان دهنده  ــتادى اس حوزه هاى س
نقش پررنگ اين قشردرفرايندهاى اجرايى برشمرد . جميل 
ــم با مدرك  ــود 65 همكار خان ــاره به وج ــت بااش حق پرس
ــد اذعان داشت : 147 نفر ديگر از  تحصيلى كارشناسى ارش
ــى بوده و14  كاركنان در گروه بانوان داراى مدرك كارشناس
نفر نيز فوق ديپلم ميباشند كه  درمجموع بيانگرتحصيالت 

دانشگاهى افزون بر 87 درصد بانوان شاغل ميباشد .   

 بررسى طرح بزرگ توسعه گازرسانى به 
صنايع اردستان

ــتان  ــيد مصطفى علوى، در ديدار با فرماندار شهرس س
ــا توجه به  ــتان ب ــانى به اين شهرس ــتان گفت: گازرس اردس
تعهداتى كه تاكنون لحاظ گرديده بخوبى انجام شده و پروژه 
ــانى به صنايع اين شهرستان در دست  بزرگ توسعه گازرس
ــى است . وى، بيان داشت: پس از تكميل بررسى هاى  بررس
طرح توسعه گاز صنايع و برآورد هزينه گازرسانى به روستاها ، 
شركت گازاستان اصفهان نيز با رويكرد حمايتى اقدام خواهد 
ــگان بايد از گاز  ــرد. مهندس علوى، با تاكيد بر اينكه هم ك
ــى به عنوان يك ثروت ملى و يك انرژى پاك بهينه و  طبيع
ايمن استفاده نمايند تصريح كرد: تقاضا داريم تمامى مردم در 
مصرف اين ماده ارزشمند نهايت صرفه جويى را داشته باشند 
و مسئوالن شهرستان ها در آگاهى بخشى و فرهنگ سازى 

اين مهم، نقش موثرى مى توانند داشته باشند.
ــاره به اينكه،گاز بهاى مصرفى بر  علوى، همچنين با اش
ــود افزود: در مقابل  ــاس مصوبات قانونى محاسبه مى ش اس
خدماتى كه شركت ارائه مى نمايد و موظف به استمرار تامين 
ــت، همه مشتركين موظف  ــال اس گاز در تمامى روزهاى س
ــعه  ــند چرا كه توس ــه پرداخت گاز بهاى مصرفى مى باش ب
گازرسانى، آبادانى شهرستان و ايجاد آسايش براى شهروندان 

قطعاً از طريق پرداخت بموقع گاز بهاء محقق خواهد شد.

 توزيع 27 ميليارد و500 ميليون تومان

 اسناد خزانه اسالمي به شهرداري ها
 حجت اله غالمي: نگاه ورويكرد 

اصـفـهـان

 
ما در تهيه طرح هاي تفصيلي 
ــه  ــه ب ــور و توج ــئله مح مس
زيرساختها و پتانسيل هاي  گردشگري در شهرهاست.

ــان با  ــتان اصفه ــالمي اس ــوراي اس ــالس ش اج
حضورمديركل راه وشهرسازي استان، معاون راهداري 
ــداري و حمل ونقل جاده اي و نمايندگان  اداره كل راه
شوراهاي اسالمي شهرهاي استان با موضوع بررسي و 
رفع مسائل حوزه راه وشهرسازي در شهرستانها در محل 

اداره كل راه وشهرسازي برگزار گرديد.
حجت اله غالمي مدير كل راه وشهرسازي استان 

در ابتدا با ابراز اميدواري از رفع مشكالت عديده شهرها 
ــكالت در  ــيدن اين مش ــهرداريها و به حداقل رس و ش
ــه و اعالم آمادگي در تشكيل دائمي جلسات  اين جلس
ــازي گفت: اميد است  ــورا در محل راه وشهرس اين ش
ــكالت عديده  ــتيم بتوانيم مش ــي كه هس در جايگاه
ــزي و به حداقل ــا را برنامه ري ــهرداري ه ــهرها وش  ش

 ممكن برسانيم. 
ــهرهاي  ــه به تهيه طرح هاي جامع ش وي باتوج
ــت: از 107 شهر استان طرح جامع  ــتان اظهار داش اس
نزديك به 100 شهر تهيه شده كه مابقي شهرها نيز تا 
ــه ماهه اول سال 97 تهيه خواهد شد و طبق برنامه  س

ريزي انجام شده، بحث تهيه طرح هاي تفصيلي نيز با 
انعقاد قراردادهاي مشترك با شهرداري ها و شوراهاي 
شهر و مشاورين منعقد و تهيه خواهند شد كه در بحث 
انتخاب مشاور در صورت امكان از انتخاب مشاورين غير 
ــد. غالمي در ادامه افزود: نگاه و  بومي پرهيز خواهد ش
رويكرد ما در تهيه طرح هاي تفصيلي نگاه مسئله محور 
است و در داخل شهرها معضالت بررسي و راهكارهاي 
ــتاي نهايي كردن طرح هاي تفصيلي ارائه  الزم در راس
مي شود و اين طرح ها تحت هيچ شرايطي بدون كسب 
ــوراي عالي ارسال ــهرداري و شوراي شهر به ش  نظر ش

ــگري  ــاختهاي گردش ــي گردد. وي توجه به زيرس  نم

ــت و گفت:  ــاي تفصيلي را مهم دانس درتهيه طرح ه
ــاط خاص  ــهرها و نق ــگري ش ــيل گردش ــد پتانس باي
ــرح  ــه ط ــايي و در تهي ــتي آن شناس ــت توريس صنع
ــتا نبايد از  ــخص گردد و در اين راس  هاي تفصيلي مش
ــد. مديركل راه  ــگري غافل ش ــاخت هاي گردش زيرس
ــهرداري ها به احداث  ــازي استان به توجه ش  وشهرس
مجتمع هاي تجاري به جاي ايجاد تجاري هاي خطي اشاره 
 داشت و خاطر نشان ساخت: شوراهاي شهر بايد در بحث

 برنامه ريزي شهرها دخالت كنند و به جاي ايجاد واحدهاي 
 تجاري خطي در شهرها از احداث مجتمع هاي تجاري

ــره برند چرا كه تنها با برنامه ريزي هاي بلند مدت    به
ــردم نقش  ــت زندگي م ــاي كيفي ــوان در ارتق ــي ت م
ــك به  ــاري و كم ــوص همي ــود. وي در خص ــا نم  ايف
شهرداري ها اظهار داشت: 27 ميليارد و 500 ميليون 
تومان اسناد خزانه اسالمي در قالب تخفيف عوارضات 
 صدور پروانه بين شهرها توزيع شده كه بسيار كمك حال 
ــهرداري ها بوده و در بحث تحويل سايتهاي مسكن  ش
ــر رايگان، يارانه  ــهرداري ها نيز با تحويل قي مهر به ش
نقدي و پالك هاي معوض با سخاوتمندي عمل شده تا  

كمكي به شهرداري شود.

ــت 17  ــدواري كرد تا با درخواس ــي ابراز امي غالم
ــده بتوان براي خدمات روبنايي  ميليارد توماني كه ش

مسكن مهر نيز اقدامي شايسته انجام دهيم.
راهي جز مديريت واحد شهري وجود ندارد

عبداله كياني رييس شوراي اسالمي استان گفت: 
شهرها در تضاد بين منافع دستگاههاي متولي و نبود 
هماهنگي و اعتماد تكه پاره شده و راهي جز مديريت 
ــهري براي رفع اين مشكل وجود ندارد و الزم  واحد ش
ــد و متولي و  ــئوليت واضح و شفاف باش ــت تا مس اس

متصدي انجام امور مشخص گردد.
ــكالت شهرداري ها را عدم توان در  وي عمده مش
ــهرداري ها  ــع مالي عنوان كرد و گفت: ش تامين مناب
ــتند و ركود  ــروزه با كمبود درآمد پايدار مواجه هس ام

ساخت وساز نيز عاملي است بر اين  مهم .
كياني راه برون رفت از مشكالت شهري را اعتماد 
ــوراها عنوان كرد و گفت: شهرداري ها از  به مردم و ش
ــند چرا كه مسير توسعه  واگذاري امور به مردم نهراس
ــير مي گذرد و اعتماد به  ــهرها و كشورها از اين مس ش
ــهرداري ها مي تواند  ــوراها و تامين مالي ش مردم وش

مهمترين راه برون رفت از مشكالت شهري باشد.

 مسافران نوروزى در اصفهان اينترنت رايگان
 دريافت مى كنند

ــال چندين نقطه از شهر  ــهردار اصفهان گفت: ايام نوروز امس  ش
ــود تا مردم و اصـفـهـان ــرعت مجهز مى ش اصفهان به اينترنت رايگان پر س

مسافران نوروزي از اين امكان و تسهيالت ويژه برخوردار شوند.
ــتاد تسهيالت  ــالم اصفهان» اظهار كرد: س قدرت اله نوروزى در برنامه راديويى «س
ــوروز بهترين خدمات را به  ــهر اصفهان آمادگي كامل دارد تا در ايام ن ــفر ش خدمات س

مسافران نوروزي ارايه كند.
وى با بيان اينكه در روزهاى پاياني سال شهرداري براي ميزباني از مسافران نوروزي 
ــهروندان اصفهاني خواست در اين مسير  ــت، از تمام ش تداركات الزم را فراهم كرده اس
شهرداري را همراهي كنند تا از مسافراني كه شهر اصفهان را به عنوان مقصد سفر خود 

در نوروز 97 انتخاب كرده اند، استقبال و ميزباني خوبي انجام شود.
ــادى حق مردم  ــت و ش ــادمانى اس وى اظهاركرد: در اين روزها كه البته روزهاى ش
ــت، دوست داريم لبخند را بر لبان تمام مردم ببينيم، اما بايد همه تالش كنيم تا در  اس
 كنار اين شادي ها احترام به حقوق ديگران را رعايت كنيم و سالمتي ديگران، حفاظت از 

محيط زيست و حضور در كنار خانواده ها را موضوع جدي بدانيم.
ــهردار اصفهان با بيان اينكه نبايد در اين روزها استفاده از حق خودمان را وسيله  ش
ضرر به ديگران قرار دهيم، گفت: الزم است همه به حقوق يكديگر احترام بگذارند تا شاهد 

آرامش و شادي همگاني طي ايام نوروز در شهر اصفهان باشيم.
نوروزى ادامه داد: تمام تالش شهردارى اصفهان تحقق قولى است مبنى بر تكميل 

خط يك قطار شهري اصفهان تا پايان سال و رسيدن قطار به ايستگاه صفه.
ــهروندانى كه در برنامه هاى هفته درختكارى و توسعه فضاى سبز متوازن  وى از ش
و متناسب با اقليم اصفهان همكاري و مشاركت كردند، تشكر كرد و گفت: طي چند روز 
گذشته بيش از 80 هزار اصله نهال توسط شهرداري براي كاشت به صورت رايگان در بين 

شهروندان توزيع شد كه اميدواريم در آينده اي نزديك از سبزينگي آنها استفاده شود.
ــهردار اصفهان پيشاپيش 22 اسفندماه كه به نام «روز ايثار و شهادت» نامگذارى  ش
شده را گرامى داشت و تصريح كرد: شهرداري در دوران دفاع مقدس تعداد هشت شهيد 
تقديم انقالب اسالمي كرد، از اين رو شهرداري در هفته گذشته براي نخستين بار  كنگره 
ــتقبال خانواده اين شهيدان  ــهدا را برگزار كرد كه مورد اس ــت نام و ياد اين ش گراميداش

گرانقدر قرار گرفت.

 برگزارى شوراى گفت و گوى دولت با بخش خصوصى
 در شهرك صنعتى خير آباد اراك 

ــتگاه هاى اجرايى استان  ــتاندار و برخى مديران دس با حضور اس
ــوراى گفت و گوى بخش خصوصى و دولت در مـركــزى ــه ش مركزى جلس

راستاى حل مشكالت شهرك صنعتى خير آباد اراك برگزار شد.
ــتان مركزى سيد على  ــهرك هاى صنعتى اس ــركت ش  به گزارش روابط عمومى ش
آقا زاده استاندار در اين جلسه گفت: برگزارى اين گونه جلسه ها و سپس تصميم گيرى 
و پيگيرى مصوبه هاى آنان از سوى دو طرف راه را براى حل مشكالت و رفع كمبود هاى 
ــهرك ها و نواحى صنعتى استان فراهم مى كند. وى افزود: مى  ــتقر در ش واحد هاى مس
بايست طى برنامه ريزى اصولى و تخصصى و در راستاى توسعه شهرك صنعتى خير اباد 
ــب براى رفع كاهش ترافيك ورود و خروجى در آينده نزديك  ــى مناس اراك راه دسترس

فراهم شود.
ــهرك به ويژه صنايع فوالد و  ــتقر در اين ش وى تاكيد كرد: واحد هاى صنعتى مس
كارخانه آند سازى ايرالكو مى بايست در نقشه طرح جامع و تامين هزينه هاى بهره مندى 
از خدمات ارائه شده به ويژه آب ، برق و جاده دسترسى نقش پر رنگ ترى داشته باشند.

ــتاى كاهش آاليندگى  ــت در راس وى در پايان گفت: با برنامه ريزى اصولى مى بايس
واحد هاى مستقر در اين شهرك و باال بردن سطح سالمت كارگران تالش جدى شود.

مدير عامل شركت شهركهاى صنعتى استان مركزى نيز در اين جلسه گفت: شهرك 
صنعتى خير آباد در كيلومتر 30 جاده اراك_ قم واقع شده و داراى 2 هزار و 160 هكتار 
ــت. مصطفى آمره افزود: 658  اراضى در اختيار و يك هزار و 108 هكتار فاز عملياتى اس
ــهرك واگذار شده و 419 واحد هم اينك در اين منطقه با سرمايه  هكتار از اراضى اين ش
گذارى بالغ بر 4 هزار و 220 ميليارد ريال مستقر شده كه 327 بنگاه اقتصادى با اشتغال 

3 هزار و 880 نفر به بهره بردارى رسيده است.
وى اضافه كرد: 62 درصد از واحد ها ى اين شهرك را فلزى، شيميايى 12، غدايى، 

سلولزى و برق و الكترونيك 5، خدمات 6 و 5 درصد هم مابقى موارد تشكيل مى دهد.
وى اضافه كرد: هم اينك 143 ليتر بر ثانيه آب و پست برق 80 مگاواتى در شهرك 
صنعتى نياز هاى اساسى را تامين مى كند و در اين خصوص هيچ كمبودى وجود ندارد.

ــت: در بحث زير ساخت ها با توجه به توليدات حجيم فلزى  وى در ادامه اظهار داش
شهرك نياز شديد به ايجاد بار انداز راه اهن با پيش بينى هزينه احداث 12 ميليارد تومانى 

وجود دارد كه بايد در اين خصوص مسووالن مربوطه همكارى كنند.

 همه تالش دولتمردان اين است كه گران بودن
 اداره كشور را تعديل كنند 

ــتان رشت سيد  ــانى فرماندارى شهرس به گزارش پايگاه اطالع رس
محمد احمدى در نشست با اعضاى خانه مطبوعات گيالن، اظهار گـيــالن

كرد:  همه تالش دولتمردان اين است كه گران بودن اداره كشور را 
تعديل كنند.

ــت با بيان اينكه مديرى به دليل عدم تخصيص اعتبارات از  ــتان رش فرماندار شهرس
ــت، افزود: مردم به صداقت، اعتقاد و  ــتى نيس ــانه فاصله گيرد، روش درس مطبوعات و رس
ــران بايد با مردم به صداقت صحبت كنند زيرا مردم بهترين قاضى و ــان دارند لذا مدي  ايم
 قضاوت كننده هستند و در اين راستا خبر و خبررسانى يك ظرفيت بسيار ارزشمندى است 

كه مى توانيم از آن بهره بگيريم.
ــانه ها و مطبوعات براى انجام بهتر رسالت مان استفاده  وى تصريح كرد: از ظرفيت رس
كنيم؛ بايد رسانه را از خودمان بدانيم و اگر نقدى هم از جانب رسانه اى صورت مى گيرد بايد 

منصفانه و همراه با راهكارهاى اجرايى باشد.
 احمدى تصريح كرد: اكنون بيشترين نقدها معطوف دولت است؛ تمام تالش ما اين 
است كه نقدهاى سازنده با راهكارهاى عملياتى را به كار گيريم. از مديران شهرستانى هم در 

بخش خاى مختلف خواسته ام كه در مقابل كوچك ترين نقدى برآشفته نشوند.
فرماندار شهرستان رشت بيان كرد: پذيرفتيم كه دولت دوازدهم، دولت منتخب و مورد 

اعتماد مردم است و از نقدها به عنوان فرصت استفاده مى كند.
ــزايى در  ــاورز و خانه صنعت تاثير بس وى ادامه داد: خانه مطبوعات همانند خانه كش
شناساندن اين تشكل در ميان عموم مردم دارد، آنچه را كه مطبوعات و رسانه مى تواند در 
ميان مردم نشر دهد، «اميد» است. نشر ياس و نااميدى در جامعه هنر نيست زيرا همه با 

اميد زندگى مى كنيم.
فرماندار شهرستان رشت با بيان اينكه يكى از رسالت هاى خانه مطبوعات شفاف سازى 
ــت، تصريح كرد: مدير موفق بايد در مقابل نقدهاى  ــانه هاى مجوزدار و فاقد مجوز اس رس
منصفانه رسانه پاسخگو باشد، موضع انفعال در مقابل نقدهاى سازنده از سوى مدير مردود 
است. وى با بيان اينكه بايد در ارتباط با رسانه رويه يكسانى داشته باشيم، اضافه كرد: فضاى 
انجام كار در استان فراهم است؛ با تدابير استاندار محترم 48 كارگروه در استان مسئوليت 
رسيدگى به امور مختلف را به عهده دارند، انشااهللا با كمك همه دستگاه هاى اجرايى، نظارتى 

و تقنينى بتوانيم نسبت به توسعه متوازن و همه جانبه گيالن كوشا باشيم.

.
 

شهرستانها10
| سه شنبه | 22 اسفند 1396 |

| شماره 4705 |


