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پنجشنبه 31 فروردین 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3063 

 قرنطینه رایگان گیاهی 
در مرزهای تجاری استان کرمانشاه 

تفاهم- کرمانش��اه: رئیس س��ازمان جهاد 
کش��اورزی اس��تان کرمانش��اه گف��ت: جه��اد 
کش��اورزی مسئولیت نظارت بر قرنطینه گیاهی 
در مرزهای تجاری کرمانش��اه را عهده دار شده 
و هزینه ای از پیله وران اخذ نمی ش��ود. خسرو 
شهبازی اظهار کرد: با تالش های انجام شده کلیه 
امور قرنطینه گیاهی توس��ط بخش دولتی انجام 
می شود و فعالیت بخش خصوصی در این راستا 
پایان یافته اس��ت. وی در ادامه تصریح کرد: ۳۱ 
نفر از پرسنل را در گمرکات مستقر کردیم، سه 
نفر در قصرشیرین، پرویزخان ۱۱ نفر، خسروی 
۹ نفر، سومار ۶ نفر و در شوشمی ۲ نفر مستقر 
کردیم. رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی استان 
کرمانشاه تاکید کرد: گرفتن هرگونه هزینه از پیله 
وران در خصوص انجام امورات قرنطینه خالف 
مقررات است  و این مهم در خصوص کاالهای 

وارداتی و صادراتی اعمال می شود.

 موانع پیش روی صادرات 
در  قزوین برداشته می شود

 تفاهم- قزوی��ن: اس��تاندار قزوین گفت: 
نیازه��ای صادرکنندگان اس��تان باید از س��وی 
مدیران دستگاه های اجرایی و بانک ها در مدت 
۴۸ ساعت پاسخ داده شود تا بتوانیم چشم انداز 
صادرات ی��ک میلی��ارد دالری را محقق کنیم. 
فری��دون همت��ی در اولین کارگ��روه صادرات 
غیرنفتی استان در سال جاری که در استانداری 
برگزار ش��د، اظهار کرد: برای قطع وابستگی به 
درآمدهای نفتی باید موان��ع صادرات غیرنفتی 
اس��تان را برداریم و در این راس��تا به  س��رعت 
پاس��خگوی نیازهای این بخش باشیم.استاندار 
قزوین خاطرنش��ان کرد: پس از شناسایی ۱۸۲ 
صادرکننده شاخص در استان باید به مشکالت 
این گروه اهمیت دهیم و با همه توان و امکانات 
برای تس��ریع در امور و افزایش صادرات همت 
کنیم تا تجار احساس کنند که مدیران به فکر آن ها 
هستند. وی همچنین اضافه کرد: در گزارش های 
دریافتی مشخص شده برخی از تجار محصوالت 
خود را از استان های دیگر صادر می کنند که این 
موضوع باید بررس��ی و علت ها استخراج شود 
و ببینیم چرا از گمرک قزوین استفاده نمی شود 
و اگر نیاز به امکانات بیش��تر اس��ت تأمین کنیم 
و موانع برطرف ش��ود.همتی با اشاره به جایگاه 
اتاق بازرگانی به عنوان یک تشکل مؤثر در بخش 
صادرات تصریح کرد: اتاق بازرگانی باید نسبت 
ب��ه افزایش صادرات خدمات فنی و مهندس��ی 

مشارکت بیشتری داشته باشد.

خبرنامه

 برگزاری همایش 
پهنه های اکتشافی معدنی در اردبیل 

تفاهم- اردبیل: رئیس س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت اس��تان اردبی��ل در همایش 
پهنه های اکتشافی و فرصت های سرمایه گذاری 
معدنی که در دانش��گاه آزاد اردبیل برگزار شد، 
تبیین فرصت های معدنی در توس��عه اقتصادی 
کشور و مشخص  س��ازی پتانسیل های معدنی 
را از محورهای این همایش عنوان کرد. س��ید 
حام��د عامل��ی با تأکی��د بر اینکه از س��ال ۹۲ 
مطالعات پهنه های معدنی استان اردبیل به جد 
مورد توجه قرار گرفته است، اضافه کرد: چهار 
هزار و ۵۰۰ کیلومترمربع در چهار پهنه معدنی 
مطالعه شده و ۴۵۰ کیلومترمربع نقاط امیدبخش 
احصا ش��ده اس��ت. وی افزود: متأسفانه نقش 
معدن در اقتصاد کش��ور کمتر از یک درصد و 
نقش اس��تان اردبیل نیز حدود دو دهم درصد 
اس��ت و این در حالی اس��ت که ظرفیت های 
متعددی در بخش معادن به لحاظ ایجاد ارزش  
افزوده و اشتغال زایی وجود دارد. به گفته عاملی 
بخش معدن یک��ی از حوزه های مهم اقتصادی 
اس��تان در نظر گرفته شده است. گفتنی است؛ 
در این جلسه پروانه نمادین اکتشاف معدنی در 
پهنه های این استان به دو شرکت سرمایه گذاری 
کوثر و شرکت ایمیدرو اعطا و از فعاالن معدنی 

استان اردبیل تجلیل شد.

 صادرات 4600 تن خوراک آبزیان 
از چهارمحال و بختیاری 

تفاه��م- چهارمحال و بختی��اری: رئیس 
سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: در س��ال گذش��ته بیش از چه��ار هزار 
و ۶۰۰ ت��ن خ��وراک آبزیان با اس��تانداردهای 
بین المللی توسط تولیدکنندگان بخش خصوصی 
و با حمایت، نظارت و هدایت مدیریت صنایع 
کش��اورزی این سازمان به دیگر کشورها صادر 
شد. ذبیح ا... غریب با اعالم این خبر،اظهار کرد: 
این میزان خوراک آبزیان به کش��ورهای عراق، 
ارمنستان، آذربایجان و قرقزیستان به ارزش چهار 
میلیون و ۵۰۰ هزار یورو صادر شده است. وی با 
اشاره به اینکه شش کارخانه  فعال تولید خوراک 
آبزیان در اس��تان وج��ود دارد، افزود: درس��ال 
گذش��ته بیش از ۱۱۰ هزار تن خ��وراک آبزیان 
در این کارخانه ها تولید ش��د.غریب با اشاره به 
اینک��ه چهارمحال و بختی��اری بزرگترین قطب 
تولید ماهیان سردابی کشور است، تصریح کرد: 
درسال گذشته بیش از ۲۳ هزار تن ماهی قزل آال 
از ۳۰۰ مزرعه فعال پرورش ماهی س��ردابی این 

استان تولید شده است.

خبرنامه

تفاهم -خراسان رضوی- حس��ین ابراهیم بای: 
مدی��ر مخاب��رات منطقه ای اس��تان خراس��ان 
رضوی در جلس��ه ش��وراي اداري شهرس��تان 
بینالود)طرقبه و ش��اندیز( ضمن اشاره به اینکه 
ما در این استان ۵/۲ میلیون مشترک تلفن ثابت، 
۵/۴میلیون مش��ترک تلفن هم��راه  و ۸۰۰ هزار 
مش��ترک پرس��رعت ADSL داریم اظهار کرد: 
ه��دف نهایي ش��رکت مخابرات ارائ��ه بهترین 
خدمات ارتباطي به مشترکان خود مي باشد، در 
این راس��تا ما با بهره گیري از آخرین تجهیزات 
ارتباطي روز دنیا  تمام س��عي و تالش خود را 
انجام مي دهیم تا ای��ن هدف به  خوبي محقق 
شود. س��االری افزود: ما در شهرس��تان طرقبه 
و ش��اندیز از زیر س��اخت هاي خوب ارتباطي 
بهره مند هستیم؛ به طوریکه در این دو شهرستان 
۴۰ هزار مش��ترک تلفن ثابت،۵۹ کافؤ مس��ي و 
۲۲ کافؤ ن��وري داریم. مدی��ر مخابرات منطقه 
خراس��ان رض��وي در ادامه با اش��اه ب��ه اینکه 
 تمامي امکانات  ارتباطي در این شهرستان مهیا 
مي باش��د اظه��ار ک��رد: ۴7 روس��تاي این دو 
شهرس��تان تحت پوشش شبکه همراه مي باشد 
و ۱۴ هزار پورت اینترنت در این شهرس��تان ها 
مهیا است که مش��ترکان مي توانند به راحتي از 

خدمات شبکه  ADSL  استفاده کنند.
این مق��ام مس��ئول در ادامه عن��وان کرد: 
 توس��عه زیر س��اخت هاي ارتباط��ي و افزایش 
۴ براب��ري پهناي باند از برنام��ه هاي مخابرات 
منطقه خراس��ان رضوي در این دو شهرس��تان 
اس��ت، که به س��رعت در حال انجام مي باشد. 

در ادامه این جلس��ه، فرماندار شهرستان بینالود 
)طرقبه و ش��اندیز( نیز تصریح کرد: شهرستان 
طرقبه و ش��اندیز در ایام مختلف س��ال به دلیل 
گردش��گري بودن منطقه، میزب��ان جمع کثیري 
از زائ��ران، مجاوران و گردش��گران اس��ت که 
این جایگاه ب��ر ضرورت نگاه ویژه مس��ئوالن 
مخابرات اس��تان به این منطقه گردشگري  می 
افزاید. حسیني اضافه کرد: خوشبختانه خدمات 
ارتباط��ي در ای��ن دو  شهرس��تان قابل توجه و 
مناس��ب اس��ت؛ اما هن��وز در بعض��ي از نقاط 
ضعف های��ی در جهت پوش��ش ش��بکه همراه 
اول وجود دارد که بیش��تر به نقاط کوهس��تاني 
مربوط مي ش��ود. گفتني اس��ت در این مراسم 
با اه��داء لوح از زحمات چندین س��اله ذاکر- 
رئی��س مخابرات طرقبه وش��اندیز که به درجه 
رفیع بازنشس��تگي نائل شده اند تقدیر  و تشکر 
ب��ه عمل آمد و همچنین خزائي به عنوان رئیس 

جدید مخابرات این شهرستان معرفي شد.

تفاه��م- هرم��زگان- جمیله دبی��ری نیا: 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
هرمزگان در نخستین نشست مطبوعاتی سال ۹۶ 
در جمع خبرنگاران گفت: از سال۹۲ تا پایان ۹۵، 
اعتبارات آبرسانی روستایی در هرمزگان با جهش 
۲۵۰ درصدی نس��بت به چهار سال دولت دهم، 
ب��ه ۲ ه��زار و ۵۰۰ میلیارد ری��ال افزایش یافت.
عبدالحمید حمزه پور افزود: دولت دهم در مدت 
چهار س��ال در مجموع یک هزار میلیارد ریال به 
طرح های آبرسانی روستایی هرمزگان اختصاص 
داد؛ در حالی که دولت یازدهم فقط در سال ۹۵، 
همین مبلغ را برای طرح های آبرسانی روستایی 
اس��تان پرداخت کرد. وی ادام��ه داد: با حمایت 
دول��ت، خیران و بخش خصوصی نیز با اش��تیاق 
در این حوزه مش��ارکت کردند و خیران در مدت 
چهار س��ال دولت تدبیر و امی��د ۵۰ میلیارد ریال 
به طرح های آبرس��انی روستایی کمک کردند و 
س��رمایه گ��ذاری بخش خصوصی ب��ه ۲ هزار و 
۵۰۰ میلیارد ریال رسید. حمزه پور اضافه کرد: با 
احتساب سرمایه گذاری بخش دولتی و اعتبارات 
دولتی اختصاص یافته، مجموع سرمایه گذاری ها 
۵۰۰ درصد افزایش یافت و بسیاری از مشکالت 
مزمن در تامین آب برطرف شد. به گفته این مقام 
مسئول، در شهرستان قشم با ۸۰ هزار نفر جمعیت 
روستایی، ش��اخص تامین آب شرب و بهداشتی 
لوله کشی صفر بود که در مدت چهارسال، میزان 
بهره مندی از آب ش��رب س��الم و بهداش��تی به 
7۰ درصد رس��ید و ۱7۰ روس��تا با 77 هزار نفر 
جمعیت، به آب سالم و بهداشتی دسترسی پایدار 

پیدا کردند. مدیرعامل آب و فاضالب روس��تایی 
هرمزگان همچنین یادآور ش��د: در سال ۹۱، آب 
۴۰۰ روس��تا در هرمزگان با تانکر تامین می شد 
که در پایان س��ال ۹۵ این عدد ب��ه کمتر از ۱۰۰ 
 روس��تا کاهش یافت. وی اضافه ک��رد: عالوه بر 
راه اندازی و بهره برداری از ۱۸ سایت آب شیرین 
کن با ظرفیت تولید بیش از ۱۱ میلیون متر مکعب 
در س��ال، تعداد ۱۰ س��ایت با ظرفیت ۵ میلیون 
مترمکعب در دست اجراء است.این مسئول بیان 
کرد : با کمک اس��ناد خزانه دی��ون پیمانکاران را 
به صفر رس��انده، که این ی��ک اتفاق خوب طی 
این س��ال ها بوده اس��ت.مدیر عامل شرکت آب 
و فاضالب روس��تایی هرمزگان تصریح کرد: در 
سند چش��م انداز شش��م نیز اعتبارت خاصی در 
راس��تای آبرس��انی روستایی دیده ش��ده است و 
همچنی��ن ۳۰۰ میلیون دالر از صندوق توس��عه 
اس��المی به این حوزه اختصاص یافته که س��هم 

استان هرمزگان حداقل ۶۰ میلیارد تومان است.

 ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بوشهر
 در آستانه افتتاح 

تفاهم- بوشهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: همزمان با مبعث حضرت رسول 
اکرم مجموعه ورزشی ۱۵ هزار نفری شهید سردار مهدوی بوشهر با حضور وزیر ورزش و جوانان به 
بهره برداری می رسد. احمد بهروزیان  فرد در بررسی روند پیشرفت ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر 
با بیان اینکه عملیات اجرایی این ورزشگاه در سال ۸۵ در زمینی به مساحت ۱۸ هکتارآغاز شد اظهار 
داشت: این مجموعه ورزشی تا سال ۹۲ پیشرفت آن ۵۳ درصد بود ولی از سال ۹۳ با توجه به اهمیت 
پروژه برای اس��تان و پیگیری اس��تاندار تکمیل آن تس��ریع یافت. وی خاطر نشان کرد: این ورزشگاه 
دارای س��اختمان اداری، چهار رختک��ن، اتاق مربیان و داوران، اتاق رادی��و، تلویزیون و خبرنگاران، 
جایگاه ویژه مخصوص مسئوالن، جایگاه وی. آی. پی، اورژانس، حراست، آتش نشانی، سرویس های 
بهداش��تی در هرطبقه و چهاربوفه اس��ت. مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر در ادامه افزود: این 
مجموعه ورزش��ی شامل ۱۰ هزار متر مربع زمین چمن اصلی، پیست تارتان ۸ خطه، چاله های پرش 
 به مت��راژ۵۴۰۰ مترمربع، چهاردکل روش��نایی، ۳7 هزار مترمربع فضای پارکینگ��ی،7 هزار متر مربع 

فضای سبز، چهار مخزن زمینی و هوایی و تاسیسات مکانیکی است.

 خسارت ۵0 میلیاردی سیل 
بر تاسیسات آب و فاضالب آذربایجان شرقی

تفاهم- آذربایجان شرقی: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی از بروز خسارت 
بیش از ۵۰ میلیارد ریال به تاسیسات وشبکه  های آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی بر اثر سیل 
اخیر خبر داد. علیرضا ایمانلو در نشس��ت س��تاد مدیریت بحران استان، اظهار کرد: در سطح استان با 
تالش شبانه روزی همکاران از بابت تامین آب شرب مورد نیاز و ارائه خدمات جمع آوری فاضالب 
مش��کلی وجود ندارد و همه  ی چاه های ذخیره نیز در مدار بهره برداری قرار گرفته اس��ت. وی در 
خصوص خسارت وارده به تاسیسات آب و فاضالب تبریز نیز عنوان کرد: در اثر جاری شدن سیل در 
تبریز، خط آبرسانی چاه های هروی دچار شکستگی شد؛ همچنین سیالب به شبکه انتقال فاضالب 
وارد و موج��ب پس زدگی فاضالب به منازل تعدادی از ش��هروندان و بروز خس��ارت گردید. وی 
ادامه داد: در این سیل ایستگاه پمپاژ آب مهرانه رود و شهرک امام نیز دچارآسیب شد و کال به مبلغ 
۱۶۵۰۰ میلیون ریال به تاسیسات و شبکه آب و فاضالب تبریز خسارت وارد آمد. ایمانلو بیان کرد : 
در شهرستان مراغه نیز سیالب  وارد شبکه فاضالب شده و باعث گرفتگی و پس زدگی آن به منازل 

مسکونی مشترکین شده کال به مبلغ ۳۶۵۰ میلیون ریال خسارت وارد کرده است.

نگاه ویژه مخابرات منطقه خراسان رضوي 
به شهرستان طرقبه و شاندیز

افزایش 250 درصدی اعتبارات 
آبرسانی روستایی هرمزگان

    

    

ش دادنامه: ۴/۹۶/۸۵/ش- تاریخ صدور: ۱۳۹۶/۱/۲۹- ش پرونده: ۴/۹۵/۱۱۰۰ ش 
دادنامه: 

مرجع رس��یدگی: ش��ورای حل اختالف – شعبه چهارم ش��ورای حل اختالف نقده – به نشانی 
نقده- بلوار مدرس مجتمع شوراهای حل اختالف 

خواهان: نام: ایوب ، نام خانوادگی: ستاری، محل اقامت: محمدیار خ رجایی ک بیگی 
خوانده: نام: ایوب، نام خانوادگی: ذبیحی ، محل اقامت: مجهول المکان 

موضوع: مطالبه وجه به مبلغ ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال با احتس��اب هزینه ها و خس��ارت دادرس��ی و 
خس��ارات تاخی��ر تادیه تا زمان صدور حکم در مورخ��ه ۹۶/۰۱/۲7 در وقت فوق العاده پرونده 
کالس��ه ۴/۹۵/۱۱۰۰ ش تحت نظر و بررس��ی قرارداد جلس��ه ش��عبه ۴ ش��ورای حل اختالف 
شهرس��تان نقده به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است؛ با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و پس از اخذ نظد مش��ورتی اعضاء محترم ش��ورا و با اس��تعانت از خداوند متعال ختم 

رسیدگی را اعالم و به ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید. 
رای شورا: 

در خصوص دادخواس��ت آقای ایوب ستاری فرزند شهباز به طرفیت آقای ایوب ذبیحی فرزند 
خالد به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام هزینه قانونی 
و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه باستناد چک شماره ۲۰7/۲۵۹۹7۱ گواهی عدم پرداخت صادره 
از بانک محال علیه شورا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده منجمله اظهارات خواهان 
در دادخواس��ت تقدیمی و ش��رح صورتجلسات شورا و صرفنظر از عدم حضور خوانده دعوی 
در جلس��ه شورا و اینکه وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره در ید خواهان داللت 
بر اش��تغال ذمه خوانده دارد عالوه بر این به علت مجهول المکان بودن خوانده نامبرده از طریق 
درج موضوع در روزنامه کثیراالنتشار به جلسه دادرسی دعوت شده است اما وی حاضر نشده و 
نیز الیحه ای ارسال نکرده است و خوانده دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده  اند لذا شورا 
دعوی خواهان را وارد و ثابت تش��خیص داده و مس��تندا به مادتین ۳۲۰ و ۳۱۰ قانون تجارت و 
ماده های ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواس��ته به انضمام خس��ارات دادرسی و تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی بوده ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض تجدید 

نظرخواهی در محاکم محترم دادگستری نقده می باشد. 
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف نقده – افشین بنیادپور 

آگهي تحدید حدود اختصاصي
حس��ب درخواس��ت مالکین و به اس��تناد تبصره ذیل ماده۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رس��مي تحدید حدود شش��دانگ پالکهای مشروحه ذیل به 
ترتیب واقع در بخشهای ۱۳و۱۴ حوزه ثبتی شهرستان سلماس به ترتیب در روزهای تعیین شده 

در آگهی مطابق ماده۱۴ قانون ثبت شروع و به عمل خواهد آمد : 
۱(ششدانگ یکباب ساختمان بشماره ملک ۳۴۳7 فرعی از ۱۹– اصلي بخش۱۳ واقع در اراضی 

مغانجوق ملکی آرش قصابی کهنه شهری روز شنبه از ساعت ۱۰صبح مورخه ۱۳۹۶/۲/۲۳ 
۲( ششدانگ یک قطعه باغ بشماره ملک ۱۱۱۹ فرعی از ۲۱– اصلي بخش۱۳ واقع در قریه سوره 

ملکی سید هدایت جالل زاده کهنه شهری روز شنبه از ساعت ۱۰صبح مورخه  ۱۳۹۶/۲/۲۳
۳( ششدانگ یکباب ساختمان بشماره ملک ۱۱۲۱ فرعی از ۲۱– اصلي بخش۱۳ واقع در اراضی 

سوره ملکی پرویز کامران سرنقی روز یکشنبه از ساعت ۱۰صبح مورخه ۱۳۹۶/۲/۲۴ 
۴( شش��دانگ ی��ک قطعه باغ بش��ماره ملک ۴۵۴ فرعی از ۲۳۵ فرع��ی از ۲۴– اصلي بخش۱۳ 
واق��ع در قری��ه گلعذان ملکی اکبرعلی پوراصل گلعذانی و معصوم��ه قادری گلعذانی به ترتیب 
هر کدام س��ه هزار س��هم و ۴۱۳۵ سهم مشاع از 7۱۳۵ سهم شش��دانگ روز یکشنبه از ساعت 

۱۰صبح مورخه ۱۳۹۶/۲/۲۴ 
۵( ششدانگ یک قطعه باغ بشماره ملک ۳۳۴ فرعی از ۲۲– اصلي بخش۱۴ واقع در قریه قزلجه 

ملکی اکبر موسی پور روز دوشنبه از ساعت ۱۰صبح مورخه ۱۳۹۶/۲/۲۵  
بدینوس��یله به کلیه صاحبان امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقي اخطار میگردد تا در موقع 
تعیین ش��ده در محل حضور بهم رس��انند. اعتراض مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقي که در 
موعد مقرر در محل حاضر نباش��ند مطابق م��اده )۲۰( قانون ثبت تا )۳۰( روز از تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و مطابق ماده )۸۶( آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضائي تقدیم نماید در غیر 
اینصورت متقاضي ثبت و یا نماینده قانوني وي مي تواند به دادگاه مراجعه و گواهي عدم تقدیم 
دادخواس��ت را دریافت و به اداره ثبت تس��لیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتي را با رعایت مقررات ادامه مي دهد
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك سلماس- نجف زاده 

زمان انتشار : روز پنجشنبه ۱۳۹۶/۱/۳۱ 

 : پرون��ده  ش   –۹۶۱۰۴۶۴۴۱۵۴۰۰۰۰۱  : درخواس��ت  ش 
تاری��خ تنظی��م :   –۹۵۰۳۱۵ : بایگان��ی ش��عبه  ش   –۹۵۰۹۹۸۴۴۱۵۴۰۰۳۰۴

 ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
)) آگهی ابالغ ((

به حکایت  پرونده کالسه  ۴/۹۵۰۳۱۵ب این  شعبه موضوع  شکایت آقای نقی 
خلیلی علیه آقای مرحمت سبحانی فرزند دائر بر  فروش مال غیر و تبانی برای 
بردن مال غیر و خرید مال غیر با توجه به مجهول المکان بودن متهم و به تجویز 
ماده۱7۴ قانون آئین  دادرس��ی کیفری  مراتب برای  یکبار و به مدت  یک ماه 
از تاریخ  انتش��ار این آگهی  در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی میشود 
تا  به محض اطالع  متهم جهت اخذ  توضیح و دفاع  از ش��کایت  مطروحه و 
اتهام  انتسابی و با عنایت به اینکه عدم حضور موجب جلب است ، در شعبه۴ 
بازپرس��ی  دادس��رای عمومی  و انقالب ارومیه  حاضر شود در غیر اینصورت  

وفق مقررات  قانونی رسیدگی  و قرار مقتضی  صادر خواهد شد . 
علی رزاقی- بازپرس شعبه4  دادسرای ارومیه  

آگهي فقدان سند مالكیت 
شش��دانگ یک باب خانه بش��ماره ۳۸/۵۳/۹۴7/۱۵۶۱ اصلي بخش چهار خوي 
در دفتر جلد ۳۳ ذیل ثبت ۴۹۱۴ بنام خانم خدیجه قره شعبانی ثبت و یک جلد 
س��ند مالکیت آن صادر و تس��لیم گردیده سپس برابر سند قطعی شماره ۳۹۲7۶ 
مورخه ۹۲/۸/۱۲ دفتر ۴ خوی در حق حیدر صفری انتقال یافته اس��ت که بعدا 
نامبرده با تس��لیم برگ استش��هادیه مدعي است سند مالکیت اولیه بعلت اسباب 
کش��ی مفقود گردیده و تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی نموده اس��ت. که 
مرات��ب به اس��تناد ماده۱۲۰– آئین نامه اصالحي قان��ون ثبت براي اطالع عموم 
آگه��ي میگردد : هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي هر گون��ه ادعایي دارد یا 
معامله اي انجام داده اس��ت که در قس��مت فوق ذکر نشده یا مدعي وجود سند 
مالکیت در نزد خود میباش��د باید ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار آگهي به 
ثب��ت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله تس��لیم نمای��د و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نش��ود و یا در صورت 
اعتراض اصل س��ند مالکیت یا سند معامله ارائه نش��ود اداره ثبت سند مالکیت 
المثن��ي را طبق مقررات صادر و به متقاضي تس��لیم خواهد کرد ، در ضمن این 
آگهي فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد . ضمنا برابر سند 
رهنی ش��ماره ۳۹۲77 مورخه ۹۲/۸/۱۲ دفتر ۴خوی تهران نزد بانک مسکن در 

قید رهن میباشد . 
رئیس ثبت خوي – سلیمانپور 

مفقودی 
ب��رگ س��بز اتومبی��ل پراید مدل ۱۳۹۰ پ��الک 7۳7 ل ۴۵ - ۶۶ ش��ماره موتور 
۳۹۹۳۸۶۸ شماره شاسی S ۱۴۱۲۲۹۰7۳۳۵۲۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

مجتمع آموزشي تحلیلگران )بندرعباس( 
از افراد دارای شرایط زیر در بندرعباس دعوت به همکاری می شوند. 
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