6
خبرنامه
بدهی ۱۱میلیارد تومانی
آب و فاضالب روستایی استان گلستان
تفاهم – گلستان :مدیرعامل آب و فاضالب
روستایی گلستان در جلسه شورای برنامهریزی
استان با بیان اینکه توجه به آب شرب روستایی
برای حفظ روس��تاها حائز اهمیت اس��ت ،اظهار
کرد :موضوع آب شرب عالوه بر اهمیت موضوع
آب در حوزه های بهداش��ت ،در اقتصاد روستا و
ماندگاری روستا و مس��ائل امنیتی حائز اهمیت
اس��ت .مهدی ش��کیبافر تأکید ک��رد :در قانون
مصوب مجلس ش��ورای اسالمی مطرح شده که
باید  10درصد اعتبارات اس��تانی به موضوع آب
شرب روستایی اختصاص پیدا کند اما اعتبارات
تخصیص داده ش��ده در این بخش ،همواره کمتر
از  40درصد بوده اس��ت .وی با بیان اینکه دیون
ما در استان به  11میلیارد تومان در هزینههای
جاری رس��یده اس��ت ،افزود :خری��د کلر و پول
ی رود
آبداران از جمله این هزین ه ها به ش��مار م 
و همچنین  17میلیارد تومان شبکه توزیع آب و
چاه هایی که حفر کرده ایم ،از دیگرهزینه ها بوده
است .وی افزود :در سال  ،1395اعتبارات خوبی
را پیگیری و جذب کردیم ،اما در بخش اس��تانی
از مجموعه  85میلیارد تومانی که به ما تخصیص
داده شده بود 45 ،میلیارد از محل ماده  180ملی
بود که تخصیص آن صفر درصدی بوده است.
تاکید جهت برخورد جدی
با مقوله سد معبر در استان سمنان
تفاهم  -س��منان  -بابامحمدی :رئیس اتاق
اصناف سمنان در نشستی با شهردار سمنان اعالم
کرد :اصناف این ش��هر بی��ش از  70میلیارد ریال
به ش��هرداری سمنان بدهکار هس��تند .علی اکبر
صیادج��و اظهار ک��رد :این بده��ی بابت عوارض
اصن��اف از س��ال  1386تاکن��ون ،به ش��هرداری
س��منان اس��ت .وی همچنین خواس��تار برخورد
جدی ش��هرداری با مقوله سد معبر و دادن اخطار
به واحدهای صنفی متخلف ش��د .شهردار سمنان
هم خواس��تار برگزاری دوره های آموزشی برای
اصناف برای آشنایی با قوانین شهرداری شد و بیان
کرد :اتاق اصناف باید در زمینه تخلف س��د معبر
ه��م به اصناف آموزش ه��ای الزم را ارائه دهند.
حسین موس��وی س��د معبر را یکی از مشکالت
ش��هر س��منان بیان کرد و افزود :سد معبر تجاوز
به حقوق شهروندان است و نظم و سیمای بصری
شهر را مختل می کند .وی درباره بدهی اصناف به
شهرداری هم اضافه کرد :شهرداری سمنان با توجه
به مصوبه شورای شهر ،بدهی عوارض بیش از 10
سال اصناف را بخشیده و عوارض آنها از سال 86
و با معیارهای همان سال در نظر گرفته می شود.
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شهرستان

برگزاري همايش ملي روز جمعيت
در استان هرمزگان
تفاه��م – هرم��زگان :در همای��ش روز مل��ی
جمعی��ت که با حض��ور حجت االس�لام ف��روزان
ن��ژاد -امام جمعه موق��ت بندرعب��اس ،دريانورد-
رئيس س��ازمان مديريت و برنام��ه ريزي هرمزگان،
اخالق��ي پور -مدير كل ام��ور اجتماعي و فرهنگي
اس��تانداري هرمزگان ،يعقوبين��ژاد -مدير كل امور
بانوان اس��تانداري ،ترابي -مدير كل پست هرمزگان
و چند تن از مديران و مس��ئوالن نهادهاي مرتبط با
شوراي راهبردي جمعيت برگزار شد ،اظهار کرد :اين
همايش در راستاي سياستهاي ابالغي مقام معظم
رهبري پيرامون جمعيت و همچنين تأكيد ش��وراي
راهبردي جمعيت اس��تان كه در هفتههاي گذش��ته
به رياس��ت استاندار برگزار ش��د ،تدارك ديده شده
است .افشاری نژاد -مدير كل ثبت احوال هرمزگان
در ادامه تصری��ح کرد :در ايران ،بيش از  98درصد
والدت ها و فوتهاي واقع ش��ده تا يك سال پس
از وق��وع در مهلت قانون��ي  15و  10روزه به ثبت
مي رسد كه ارقام بسيار بااليي در سطح كشورهاي
در حال توسعه محس��وب مي شود .مدير كل ثبت
احوال هرمزگان بيان کرد :ميزان ثبت وقايع مذكور
به ترتيب در هرمزگان برابر با  99.8و  99.4درصد
است كه حاصل تالش و تمركز مجموعه ثبت احوال
در استان است كه جاي تقدير از همكاران دارد .وي
اضافه كرد :خوشبختانه كشور ما در پنجره جمعيتي
و فرص��ت طالي��ي قرار دارد ،چرا ك��ه بيش از 70
درصد جمعيت كشور بين  15تا  64سال قرار دارد
و نزديك يك س��وم جمعيت بين  25تا  40س��ال

هستند .این مقام مسئول با بيان اينكه پنجره جمعيتي
ايران ،از سال  1385تحقق يافته و تا حدود 1430
اس��تمرار خواهد داش��ت ،اظه��ار کرد :در اس��تان
هرمزگان نس��بت جمعيت در سن  15تا  64سال در
سرشماري  ،1390به  67.1درصد رسيد و در حال
حاضر  66.3درصد است .افشاري نژاد جمعيت اين
استان طبق آخرين سرشماري صورت گرفته را بيش
از يك ميليون و  776ه��زار نفر ( 2.2درصد از كل
جمعيت اس��تان) عنوان کرد و افزود 906 :هزار نفر
از جمعيت اس��تان را مردان و  869هزار نفر را زنان
ش��امل مي شوند و اين درحاليس��ت كه بيش از 54
درصد از جمعيت استان در شهرها ساكن هستند .وي
با بيان اينكه نرخ رشد جمعیت با توجه به سرشماری
سال  95برابر با  2.39درصد است ،اضافه کرد :نرخ
رشد طبیعی جمعیت با توجه به والدت و فوت ثبت
شده در س��ال  1395حدود  2درصد است و اين به
معناي اين است كه در سال  ،95حدود  35هزار نفر
به جمعيت استان افزوده شده است.

رونمایی از نرم افزار پرتونگاری صنعتی
در شرکت گاز خراسان رضوی

تفاهم  -خراس��ان رضوی  -صابر ابراهیم بای :رئیس امور پژوهش و فناوری گاز خراسان رضوی
اعالم کرد :امور پژوهش و فناوری ش��رکت گاز خراس��ان رضوی در راس��تای انتش��ار مجموعه کتب و
بستههای نرم افزاری حوزه صنعت گاز ،در قالب یک پروژه پژوهشی چند ماهه ،اقدام به تألیف و انتشار
کتاب و نرم افزار آموزش��ی "پرتونگاری صنعتی" با اس��تفاده از تجربیات کارکنان این شرکت کرده است.
س��ید ایمان پیش بین با اعالم این خبر اظهار کرد :هدف از اجرای این طرح ،ارتقاء دانش صنایع به ویژه
کارشناس��ان در حوزه های نفت ،گاز و پتروشیمی بوده است .وی اضافه کرد :در این کتاب سعی شده تا
روشهای اجرای پرتونگاری صنعتی ،فرآیندهای ظهور و ثبوت ،نحوه تفس��یر فیلمهای پرتونگاری و
همچنین استانداردهای مرتبط با پرتونگاری و رعایت موارد ایمنی مورد نقد و بررسی علمی قرار گیرد.
به گفته رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت گاز خراسان رضوی ،ارائه اطالعات کاربردی در خصوص
ت اندرکاران پرتونگاری صنعتی و بازرسان با مباحث تخصصی و همچنین
آشنایی بیشتر پرتونگاران ،دس 
اس��تفاده در رشت ه های مهندس��ی مکانیک ،عمران ،متالورژی و بازرس��ی غیرمخرب از فوائد این طرح
محس��وب می شود .شایان ذکر "پرتونگاری صنعتی" در فرآیندهای صنعتی و به ویژه در اجرای خطوط
انتقال گاز ،به عنوان اصلی ترین روش بازرسی غیرمخرب و کنترل کیفیت جوشکاری به صورت گسترده
در سطح جهان مورد استفاده قرار می گیرد.
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نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

تجلیل از رییس دانشگاه علوم پزشکی
کرمان در جشنواره عمران سالمت
تفاهم – کرمان :در جشنواره عمران سالمت که
 20تیرم��اه در تهران و با حض��ور رئیس جمهور و
وزیر بهداشت برگزار شد ،از علی اکبر حق دوست-
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اهدای لوحی
قدردانی ش��د .در این لوح ،وزیر بهداشت از اجرای
پروژه های عمرانی طرح تحول نظام سالمت قدردانی
کرده است .عباس کامیابی -معاون توسعه مدیریت و
منابع دانشگاه در حاشیه این جشنواره و در یادداشتی
اظهار کرد :دانش��گاه علوم پزشکی کرمان در شروع
دولت تدبیر و امید به رغم مطرح بودن اسمی در میان
دانش��گاه های تیپ  ،1به لحاظ زیر ساخت ها قابل
قیاس با دانش��گاه های هم ت��راز و یا حتی برخی از
دانش��گاه های تیپ  2نبود و محروم تر از آنها بوده
است .زیر ساخت هایی همچون منابع انسانی ،منابع
فیزیک��ی و منابع مالی در پایی��ن ترین حد ممکن و
جایگاه دانشگاه در نظام ارزش گذاری استان و کشور
در وضعیت مطلوبی قرار نداشت .بنابراین ،رسیدن به
کیفیت مطلوب یا در خور توجه ،نیازمند برنامهریزی
و تحول در مدیریت می باشد که خوشبختانه در این
دوره این امر محقق ش��ده است .وی ادامه داد :تعداد
پ��روژه های عمرانی در قیاس با دوره های قبلی ،بی
نظیر بوده که همراه توسعه تشکیالتی در ردیفهای
سازمانی و همچنین افزایش بودجه ،با شیب بسیاری
محقق ش��د؛ در این راستا ،دانش��گاه علوم پزشکی
کرمان به عنوان یکی از دانش��گاه های س��رآمد در
کش��ور مطرح و بارها م��ورد تجلیل ق��رار گرفت.
کامیابی تصریح کرد :بسیاری از پروژه های عمرانی

با خلق منابع و بهینه سازی سرمایه های غیر منقول
و جذب خیرین و س��ود سرمایه های بانکی و بدون
اس��تفاده از بودجه های مربوط به حق الزحمه های
منابع انسانی و تسهیالت رفاهی صورت گرفت که در
برخی از موارد نیز ،با افزایش امالک دانشگاه و رشد
بسیار در زیربناهای تحت تملک دانشگاه ،افزایش
بی نظیری در س��رمایه های دانشگاه محقق شد که
نتایج این توسعه ،در سال های بعد ملموس خواهد
ش��د .وی اضافه کرد :طبق پیش بینی ها ،با توسعه
منابع فیزیکی و همچنین بهبود مؤلفه های محاسبه
سرانه بودجه و ظرفیت های استخدامی ،روند رشد
و سرآمدی دانشگاه در نظام ارزش گذاری سیاسی،
اجتماعی و حوزه س�لامت به سرعت مراحل نهایی
خود را طی می کند و یکی از خواسته های کارکنان
دانشگاه برای بهبود شأن آنان و انتفاع از تسهیالت
و افتخارات حاصله در حال محقق ش��دن می باشد
که حاصل نیک اندیش��ی و همت آنان در این زمینه
است.

امکان دریافت کارت الکترونیک درمان
برای بیمه شدگان البرزی

تفاهم  -البرز – س��عید ابراهیمی :مدیر درمان تأمین اجتماعی اس��تان الب��رز اعالم کرد :درصورت
دریافت کارت الکترونیک درمان بیمه ش��دگان ،در هنگام مراجعه به مراکز س��رپایی نیاز به ارائه دفترچه
نخواهند داش��ت و فقط با ارائه کارت ملی یا ش��ماره بیمه می توانند پذیرش شده و کلیه امور درمان را به
صورت الکترونیک دریافت کنند .آفریده با اعالم این خبر اظهار کرد :از اول بهمن ماه س��ال  ،۹۵پروژه
حذف دفترچه در راس��تای پرون��ده الکترونیک و کارت الکترونیک درمان در س��ازمان تأمین اجتماعی
راه اندازی ش��د و کلیه بیمه ش��دگان که در اس��تان بخواهند از این خدمات استفاده کنند ،می توانند بدون
ارائه دفترچه بیمه  ،خدمات درمان الزم را بگیرند .مدیر درمان تأمین اجتماعی اس��تان البرز در رابطه با
راه اندازی پذیرش الکترونیک و حذف دفترچه مراجعه کننده یا صاحب پرونده الکترونیک بیان کرد :در
این پرونده ،شرح حال اولیه و علل مراجعه به پزشک ،دستورات دارویی قبلی ،سوابق و بیماری های قبلی
و عکس و کارهای درمانی که از گذش��ته انجام ش��ده ،در پرونده بیمار موجود است .سیستم hisدر کلیه
مراکز بس��تری سازمان تامین اجتماعی راه اندازی شده و بیمه شدگان پرونده الکترونیک بستری آنها هم
فعال است که مزایای خوبی برای مراجعه های بعدی بیمار می تواند باشد.مدیر درمان تامین اجتماعی
اس��تان البرز در پایان گفت :از ش��روع این طرح تا کنون بیش از یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر در اس��تان
بصورت سرپایی از خدمات طرح دفترچه الکترونیک بهره مند شده اند.

مفقودی
کلیه اس��ناد و مدارک اعم از سند کمپانی  ،شناس��نامه مالکیت  ،کارت ماشین و سند قطعی و
بیمه نامه س��واری پراید  141مدل  1387به رنگ بژ به ش��ماره انتظامی  155ی  -24ایران
 72و شماره موتور  2681164/M13و شماره شاسی  S1482287277383مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است .

مفقودی
س��ند کمپانی – شناس��نامه ماش��ین وانت دو کابین سیس��تم مزدا مدل  1386متعلق به آقای
حسین ولی به شماره پالک ایران  724 -82ن  13و شماره موتور  519865و شماره شاسی
 NAGAPX2PC19E01295مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .

مفقودی
کارت س��بز  ،شناس��نامه خودرو تاکسی پژو مدل  1396به شماره شهربانی  454-62ت 51
و شماره شاسی  NAAM11VE2HK744247و شماره موتور  124K1002297مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است  .مالک متعهد می گردد مسئولیت ناشی از ضمانت کشف
هرگونه فساد احتمالی را بعهده خواهد گرفت.

مفقودی
برگ س��بز و س��ند مالکیت خودرو سواری سیس��تم پژو تیپ  405جی ال ایکس آی مدل  1383به رنگ
مش��کی متالیک به ش��ماره شهربانی  434-72ب  19و ش��ماره موتور  12483097331و شماره شاسی
 83044859مفقود گردیده اس��ت و از درجه اعتبار ساقط می باشد  .مالک متعهد میگردد مسئولیت ناشی
از ضمانت کشف هرگونه فساد احتمالی را به عهده گیرد .

در خصوص پرونده کالس��ه  960215خواهان ارس�لان ابراهیمی فرد
با وکالت کیومرث پرندین خوانده ارژنگ ابراهیمی فرد ،به خواس��ته تنظیم
سند رسمی خودرو ،وقت رس��یدگی مورخ  1396/6/8ساعت  9/30در
یکی از روزنامه های با چاپ گس��ترده چاپ و نس��خه ای از آن به ش��عبه
ارسال گردد.
مدیر دفتر -رضا پناه
م الف 4083

((آگهي موضوع ماده  3قانون وماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي))
برابر آراء هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وس��اختمانهاي فاقد س��ند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حاجي آباد تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده
است لذا مشخصات متقاضيان وپالك مورد تقاضا به شرح زيرجهت اطالع عموم در دو نوبت
به فاصله  15روز ْآگهي مي ش��ود در صورتي كه هركس نس��بت به صدور س��ند مالكيت بنام
متقاضيان اعتراض داشته باشد مي تواند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را كتب ًا به اداره ثبت اس��ناد وامالك محل تس��ليم وپس از اخذ رس��يد ظرف مدت يكماه
از تاريخ تس��ليم اعتراض دادخواس��ت خودرا به مراجع محترم قضايي تقديم وگواهي تقديم
دادخواس��ت را ب��ه اداره ثبت محل تحوي��ل نمايد،درهرحال صدورس��ند مالكيت جديد مانع
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد 0/
 – 1خانم ماه نساء شیخ زاده برافتابی فرزند اکبر ش ش  498صادره از حاجي اباد ششدانگ
يكباب خانه به مساحت  239.38متر مربع مفروز از پالك باقيمانده دو اصلي قطعه يك بخش
هفت بندرعباس واقع در علي آباد حاجي آباد ملكي درویش فرامرزی نژاد حاجی ابادی احد
از كشاورزان مزرعه علي آباد.
-2آق��ای علیرضا کریمی فرزند نعمت اله ش ش  128صادره از میناب شش��دانگ يكباب
مغازه به مس��احت  51.30متر مربع مفروز از پالك باقيمانده دو اصلي قطعه يك بخش هفت
بندرعب��اس واقع در علي آباد حاج��ي آباد ملكي بازعلی برزگر احد از كش��اورزان مزرعه
علي آباد.
 -3آقاي مصطفی کریمی کهه فرزند موس��ی ش ش  157صادره از حاجی اباد شش��دانگ
يكباب خانه به مس��احت  475.65مت��ر مربع مفروز از پالك باقيمان��ده دو اصلي قطعه يك
بخش هفت بندرعباس واقع در علي آباد حاجي آباد ملكي بازعلی برزگر احد از كشاورزان
مزرعه علي آباد.
 -4آقاي س��یروس اس��دپور فرزند ماش��االه ش ش  3صادره از بافت پنج دانگ مش��اع از
شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت  550.60متر مربع مفروز از پالك باقيمانده  -3اصلي
قطع��ه يك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجي آباد کوچه جهاد ملكي مختار حس��ن زاده
احد از كشاورزان حاجی آباد.
 -5آقاي غالمعباس خادمی فرزند س��لیمان ش ش  397صادره از حاجی اباد پنج دانگ
مش��اع از شش��دانگ يكباب خانه به مس��احت  298.82متر مربع مفروز از پالك باقيمانده
 -3اصل��ي قطع��ه يك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجي آباد محله بی بی دختران ملكي
محمد لشکری حاجی ابادی احد از كشاورزان حاجی آباد.
-6آقاي محمد میرزاده فرزند حس��ین ش ش  223صادره از حاجی اباد پنج دانگ مشاع
از ششدانگ يكباب خانه به مساحت  191.95متر مربع مفروز از پالك باقيمانده  -3اصلي
قطعه يك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجي آباد محله ش��وره ای ملكي غالمرضا حسن
زاده احد از كشاورزان حاجی آباد.
-7آقاي مسعود جعفر آقایی فرزند علی باز ش ش  534صادره از بافت پنج دانگ مشاع
از ششدانگ يكباب خانه به مساحت  234.49متر مربع مفروز از پالك باقيمانده  -3اصلي
قطعه يك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجي آباد کوچه جهاد ملكي کرم حسن زاده احد
از كشاورزان حاجی آباد.
-8آقاي فریبرز امامدادی طارمی فرزند حسین ش ش  3470064768صادره از حاجی
اباد پنج دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت  219.87متر مربع مفروز از پالك
باقيمانده  -3اصلي قطعه يك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجي آباد بلوار فردوسی کوچه
جهاد ملكي غیب اله جعفری احد از كشاورزان حاجی آباد.
-9آقای حس��ن اس��عدی فرزند جواد ش ش  495صادره از زنجان شش��دانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مساحت  128802متر مربع مفروز از پالك باقيمانده  -20/2اصلي قطعه
يك بخش هفت بندرعباس واقع در روس��تای طارم شهرستان حاجي آباد ملكي آقاي تهمتن
صولت پور مالک رسمی ملک مذکور
 . -10آقای شهرام معماری فرزند مهدی ش ش  699صادره از حاجی اباد ششدانگ یک
ب��اب خانه به مس��احت  490.83متر مربع مفروز از پ�لاك باقيمانده  -27اصلي قطعه يك
بخش هفت بندرعباس واقع در روس��تای سعادت اباد شهرستان حاجي آباد ملكي آقاي سید
علی اکبر هاشمی مالک رسمی مزرعه سعادت اباد.
 -11خانم خجسته هاشمی فرزند سید علی اکبر ش ش  14صادره از فین ششدانگ یک
قطعه زمین مزروعی به مساحت  210764.22متر مربع مفروز از پالك باقيمانده  -27اصلي
قطعه يك بخش هفت بندرعباس واقع در روس��تای سعادت اباد شهرستان حاجي آباد ملكي

آقاي سید علی اکبر هاشمی مالک رسمی مزرعه سعادت اباد.
 -12خانم عالیه الس��ادات هاش��می فرزند س��ید علی اکبر ش ش  1156صادره از فین
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت  210762.53مت��ر مربع مفروز از پالك
باقيمانده  -27اصلي قطعه يك بخش هفت بندرعباس واقع در روستای سعادت اباد شهرستان
حاجي آباد ملكي آقاي سید علی اکبر هاشمی مالک رسمی مزرعه سعادت اباد.
 -13آق��ای اس�لام باوقار زعیمی فرزند غالمش��اه ش ش  1655ص��ادره از بندرعباس
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  750690متر مربع مفروز از پالك باقيمانده
 -28/2اصلي قطعه يك بخش هفت بندرعباس واقع در روستای پلنگان شهدادی شهرستان
حاجي آباد ملكي آقاي حاج قاسمعلی مدنی مالک رسمی مزرعه پلنگان
 -14آقای حبیب برخورداری احمدی فرزند حسن ش ش  776صادره از حاجی اباد شش
س��هم از ده س��هم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  35895.42متر
مربع مفروز از پالك باقيمانده  -29اصلي قطعه يك بخش هفت بندرعباس واقع در روستای
تل قلعه شهدادی شهرستان حاجي آباد ملكي آقاي اسداله برخورداری مالک رسمی مزرعه
تل قلعه شهدادی.
-15آقای حبیب برخورداری احمدی فرزند حسن ش ش  776صادره از حاجی اباد شش
س��هم از ده س��هم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  89394.24متر
مربع مفروز از پالك باقيمانده  -29اصلي قطعه يك بخش هفت بندرعباس واقع در روستای
تل قلعه ش��هدادی شهرستان حاجي آباد ملكي آقاي اسداله برخورداری مالک رسمی مزرعه
تل قلعه شهدادی.
-16آق��ای حبیب برخورداری احمدی فرزند حس��ن ش ش  776ص��ادره از حاجی اباد
شش سهم از ده سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  67412متر
مربع مفروز از پالك باقيمانده  -29اصلي قطعه يك بخش هفت بندرعباس واقع در روستای
تل قلعه ش��هدادی شهرستان حاجي آباد ملكي آقاي اسداله برخورداری مالک رسمی مزرعه
تل قلعه شهدادی.
 -17خان��م مرحم��ت صابری بخوانی فرزند س��هراب ش ش  17ص��ادره از حاجی اباد
شش��دانگ یکباب خانه به مساحت  403/10متر مربع مفروز از پالك باقيمانده -43اصلي
قطع��ه دو بخش هفت بندرعباس واقع در فارغان شهرس��تان حاج��ي آباد ملكي ببراز معتضد
کیوان احد از مالکین رسمی فارغان .
 -18آقای محمود دهقانی فرزند احمد ش ش  11صادره از حاجی اباد ششدانگ یکباب
مغ��ازه به مس��احت  24/86متر مربع مفروز از پالك باقيمان��ده -43اصلي قطعه دو بخش
هفت بندرعباس واقع در فارغان شهرس��تان حاجي آباد ملكي محمد امیری توس��لی احد از
مالکین رسمی فارغان.
 -19آقای محمود دهقانی فرزند احمد ش ش  11صادره از حاجی اباد ششدانگ یکباب
خان��ه به مس��احت  146/54متر مربع مفروز از پ�لاك باقيمانده -43اصلي قطعه دو بخش
هفت بندرعباس واقع در فارغان شهرس��تان حاجي آباد ملكي محمد امیری توس��لی احد از
مالکین رسمی فارغان.
 -20آقای علی ساالری جائینی فرزند مصیب ش ش  74صادره از حاجی اباد ششدانگ
یکباب خانه به مس��احت  218/51متر مربع مفروز از پالك باقيمانده -43اصلي قطعه دو
بخش هفت بندرعباس واقع در فارغان شهرستان حاجي آباد ملكي شاپور معتضد کیوان احد
از مالکین رسمی فارغان.
 -21آقای احمد دهقانی فرزند اس��د ش ش  374صادره از حاجی اباد ششدانگ یکباب
مغازه به مس��احت  427/46متر مربع مفروز از پ�لاك باقيمانده -43اصلي قطعه دو بخش
هف��ت بندرعباس واقع در فارغان شهرس��تان حاجي آباد ملكي بب��راز معتضد کیوانی احد از
مالکین رسمی فارغان.
 -22آق��ای موس��ی دهقان��ی فرزند دروی��ش ش ش  339صادره از حاج��ی اباد  83و
س��ه چهارم سهم مشاع از  96سهم شش��دانگ یکباب خانه به مساحت  966/27متر مربع
مفروز از پالك باقيمانده -44اصلي قطعه دو بخش هفت بندرعباس واقع در روستای میمند
شهرستان حاجي آباد ملكي محمدصالح امیری توسلی احد از مالکین رسمی میمند.
تاريخ انتشار نوبت اول  :شنبه 96/04/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :دو شنبه 96/04/26
علي اصغر ولي پور
رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان حاجي آباد
شماره  1704/201م/الف
شماره تماس 09173588114:

دادنامه
پرونده کالس��ه  9509982660400551شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مالرد تصمیم
نهایی شماره
خواهان :آقای روح اله سهی فرزند رامندعلی بنشانی قزوین تاکستان بخش خرمدشت جعفرآباد
افشاریه خ امام کوچه ابن سینا منزل سهمی
خوانده :آقای محرم سنائی به نشانی مجهول مکان
خواس��ته ها -1 :مطالبه خس��ارات دادرس��ی  -2مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه  -3مطالبه وجه
بابت ...
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان آقای روح اله سهی به طرفیت خوانده آقای محرم سنایی به خواسته
مطالبه مبلغ پنجاه و چهار میلیون تومان بابت وجه س��ه فقره چک بشماره های  577997مورخ
 1395/2/10به مبلغ س��ی میلیون تومان و  453413م��ورخ  1395/5/20و  464370مورخ
 1395/5/30هر یک بمبلغ دوازده میلیون تومان عهده بانک کش��اورزی شعبه سرآسیاب مالرد
بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم به شرح متن دادخواست
تقدیم��ی ،ب��ا عنایت به اینکه صدور و وجود اصل چک در دس��ت خواه��ان داللت بر مدیونیت
خوانده داش��ته و نامبرده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نش��ده و مستند دعوی خواهان
مص��ون از تعرض باقی مانده و نظر به اینکه چک موض��وع دعوی صادره به امضای خوانده می
باشد ،بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و با دستیابی مدیونیت خوانده
و اس��تصحاب بق��اء دین مس��تندا به مواد  310و  313و  314از قان��ون تجارت و  198و 303
و  519از قان��ون آئین دادرس��ی مدنی و تبصره الحاقی به م��اده  2از قانون صدور چک مصوب
 1376مجمع تش��خیص مصلحت نظام و قانون استفس��اریه تبصره بیانشده مصوب 1377/9/21
مجمع مزبور ،حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و چهار میلیون تومان بابت اصل
خواسته و مبلغ یک میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر
تادیه از تاریخ سررسید هر یک از چکها تا زمان اجرای حکم طبق شاخص اعالمی توسط بانک
مرکزی جمهوری اس�لامی ایران در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و
طی بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس طی همین مهلت قابل تجدید
نظر خاهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
مرتضی بهرامی -دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مالرد
م الف 1283

آگهی مزایده و فروش مال غیر منقول (نوبت اول)
طبق پرونده اجرایی به کالسه باال له مهدی جهانشاهی محکوم علیه محمد
علی سلطانی مبنی بر مطالبه وجه و همچنین هزینه اجرایی در حق دولت،
با توجه به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر نس��بت به
اجرای حکم اقدام ننموده بنا به درخواس��ت محکوم له به منظور اس��تیفاء
حقوق خویش و مطابق نظریه کارشناس��ی به اس��تناد م��واد  113تا 136
قان��ون اج��رای احکام مدنی اجرای احکام متمرکز بوش��هر در نظر دارد از
طری��ق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال توقیف ش��ده با مش��خصات
زیر نماید.
مش��خصات و مبلغ مورد مزایده :س��ه دانگ پالک به نشانی بوشهر خیابان
عاش��وری ،خیاب��ان پی��ام نور جن��ب مرکز فرهنگ��ی مذهبی آل یاس��ین
بش��ماره پ�لا ک ثبتی  480/14می باش��د طب��ق نظریه کارشناس��ی مبلغ
 3/988/350/000ريال می باشد.
مزایده در روز چهار ش��نبه مورخ  1396/5/4راس ساعت  9تا  10صبح
از مبلغ تعیین ش��ده توسط کارشناس ش��روع و شخصی که باالترین قیمت
را پیش��نهاد نماید به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده
می بایس��ت  %10از وجه پیش��نهادی را نقدا و در همان حال به حس��اب
دادگس��تری واریز نماید و نس��بت به باقی آن حداکث��ر طی مدت یک ماه
اقدام نماید واال وجه واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط
خواهد ش��د عالقمندان میتوانند در وقت مق��رر باال در دفتر اجرای احکام
حقوقی دادگستری بوشهر برای برگزاری مزایده حضور یابند.
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی متمرکز دادگاه شهرستان بوشهر -سید
هاشم هاشمی

خبرنامه
ادامه روند طرح تقویت بنیه علمی
در استان بوشهر
تفاهم – بوشهر :مدیرکل آموزش و پرورش
استان بوشهر اعالم کرد :در سال تحصیلی آینده،
طرح تقویت بنیه علمی در اس��تان ادامه خواهد
داش��ت .ناصر کرمی با اعالم این خبر اظهار کرد:
همه مردم و مسئولین در بحث تربیت سرمایههای
اجتماعی احس��اس مس��ئولیت میکنند و بدون
تردید اگر بخواهیم جامعهای پویا و بالنده داشته
باشیم که در گرو پویایی و بالندگی فرزندان امروز
جامعه اس��ت ،نمیتوانیم نظارهگر باشیم که فقط
مجموع�� ه ای محدود به نام آم��وزش و پرورش
اینکار را انجام بدهد .مدیرکل آموزش و پرورش
استان بوش��هر ادامه داد :متولی اصلی آموزش و
پرورش اس��ت و الزم اس��ت تمام تالش خود را
ب��ه کار ببندیم تا بهترین ش��رایط را برای تربیت
فرزن��دان فراهم نمائیم که اولویت نخس��ت همه
مردم و مسئولین ،تربیت فرزندان جامعه میباشد
که این مهم نه تنها زبانی بلکه در عمل باید اتفاق
بیفتد .مدیر ارشد اس��تان افزود :استاندار بوشهر
در طرح تقویت بنیه علمی ،بیش��ترین وقت را در
اختیار آموزش و پرورش گذاش��ت ه است .وی در
ادامه بیان کرد :نماینده ولی فقیه در استان بوشهر
و امام جمعه بوشهر ،دغدغه آموزش و پرورش را
دارند و در خطبهها و س��خنرانیهایشان توصیه
دلسوزانهای به آموزش و پرورش دارند.
افزایش  ۱۱.۵میلیون دالری
صادرات فرش زنجان
تفاه��م – زنج��ان :رئیس س��ازمان صنعت،
معدن و تجارت اس��تان زنجان به صادرات فرش
اس��تان زنجان اش��اره کرد و افزود :طی سال ،۹۴
صادرات فرش دس��تباف استان زنجان  ۷میلیون
دالر ب��ود که در س��ال  ۹۵ب��ه  ۱۱.۵میلیون دالر
رسیده است .ناصر فغفوری با اعالم این خبر اظهار
کرد :صادرات فرش استان زنجان طی سال گذشته
رشد خوبی داش��ته که توجه به کیفیت مواد اولیه
فرش و ایجاد خوش��ه فرش در توس��عه صادرات
فرش استان بسیارمؤثر بوده است .رئیس سازمان
صنع��ت ،معدن و تجارت اس��تان زنج��ان افزود:
ج فارس،
فرش استان زنجان به کش��ورهای خلی 
آلمان ،کانادا ،روسیه ،لبنان ،ایتالیا و آمریکا صادر
می شود .وی اضافه کرد :طی سال  ،۹۶برنامه های
خوبی برای توس��عه صادرات فرش استان زنجان
در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت .رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان یاد آورشد:
کیفیت فرش دستباف استان زنجان بسیار ارزشمند
است و طبیعی بودن مواد اولیه فرش زنجان شامل
پشم و ابریش��م و رنگ باعث افزایش کیفیت این
ی شود.
فرشها م 

دادنامه
پرونده های کالس��ه  9409982611000922و  9509982610600018ش��عبه 10
دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی شماره 9609972611000292
خوهانها -1 :خانم منیرالس��ادات فخار س��اداتی فرزند عباس بنش��انی استان مرکزی-
شهرستان اراک -اراک -شهرک صنعتی منطقه  3بلوک 3-12 -16
 -2خانم فاطمه پورزند فرزند رحیم با وکالت آقای علی رضائی فرزند راه علی بنشانی
تهران -شهرک غرب بلوار دادمان ابتدای خیابان درختی مجتمع تجاری اداری خلیج فارس
طبقه سوم واحد 5
خواندگان -1 :آقای بهرنگ سرخوش فرزند جهانبخش  -2آقای بهرنگ سرخوش فرزند
جهان بخش  -3آقای توحید مجد ش��کرلو فرزند نریمان همگی بنشانی مجهول مکان
 -4آقای تقی نور افروز هریس فرزند غریب به نش��انی اس��تان البرز -شهرستان کرج-
ش��اهین ویال خیابان دهم شرقی پالک  9طبقه  -5 ،2خانم فاطمه پور زند فرزند رحیم
با وکالت آقای علی رضایی فرزند راه علی به نشانی تهران -شهرک غرب -بلوار شهید
دادمان -ابتدای خ درختی -مجتمع اداری تجاری خلیج فارس -طبقه سوم -واحد  -5کد
پستی 1468693777
 -6آقای توحید مجد ش��کرلو فرزند نریمان به نشانی استان اردبیل -شهرستان گرمی-
گرمی -میدان بسیج پایینتر از تعویض روغنی عظیم زاده
 -7خانم منیرالس��ادات فخارس��اداتی فرزند عباس به نشانی استان مرکزی -شهرستان
اراک -اراک -شهرک صنعتی منطقه  3پالک 31216
خواسته ها -1 :تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مالی غیرمنقول  -2الزام به تنظیم سند
رسمی ملک  -3الزام به گرفتن پایان کار  -4الزام به گرفتن صورتمجلس تفکیکی -5
مطالبه خسارت دادرسی  -6ابطال سند (موضوع سند مالی است)
رای دادگاه
در خصوص دادخواست منیرالسادات فخار ساداتی به طرفیت  -1تقی نور افروز هریس
 -2فاطمه پورزند  -3توحید مجدد ش��کرلو  -4بهرنگ س��رخوش به خواسته الزام به
تنظیم سند رسمی ملک مقوم به  51/000/000ريال و الزام به گرفتن پایانکار و گرفتن
صورتمجلس تفکیکی و تسلیم مبیع و تحویل مورد معامله مقوم به  51/000/000ريال
و دادخواس��ت فاطمه پور زند با وکالت علی رضایی به طرفیت  -1توحید مجد شکرلو
 -2بهرنگ سرخوش  -3منیرالسادات فخار مقوم به خواسته ابطال سند مبایعه نامه شماره
 56مورخ  87/5/7بین خوانده ردیف دوم و سوم مقوم به  31000/000ريال و مطالبه
خسارات دادرسی اوال در خصوص دادخواست منیرالسادات فخار الساداتی نظر به اینکه
مالکیت خوانده ردیف اول تقی نور افروز هریس نسبت به  3دانگ از  6دانگ پالک ثبتی
 146/1234مف��روز از  637فرعی قطع��ه  102محرز بوده و نامبرده مطابق مبایعه نامه
مورخ  85/9/5یک واحد آپارتمان به مساحت  95متر را با پارکینگ و انباری به فاطمه
پورزند فروخته و نامبرده نیز آنرا طی مبایعه نامه شماره  87/5/18 -19263به توحید
مجد شکرلو منتقل و اشاره شده نیز به موجب مبایعه نامه شماره
 87/5/7 -56به بهرنگ سرخوش فروخته و وی نیز آنرا با مبایعه نامه شماره -149686
 87/5/7به خواهان منیرالس��ادات و سادات فروخته است و دعوای تایید فسخ خوانده
ردیف دوم به موجب دادنامه  920737مورخ  92/8/28که اعتراض شخص سوم خواهان
نس��بت به دادنامه شماره  88/8/30 -737میباش��د رد شده است و واخواهی و تجدید
نظر خواهی خوانده ردیف سوم نیز رد شده است واصل بر لزوم قراردادها میباشد دعوی
خواهان ثابت و مسلم تشخیص دادگاه با استناد به مواد  10و  219و  220و  362قانون
مدنی و مواد  198و  519قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خوانده چهارم
بهرنگ سرخوش به تحویل آپارتمان باال با پارکینگ و انباری به خواهان و خوانده ردیف
اول به گرفتن پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی
و تنظیم س��ند رس��می  3دانگ از  6دانگ یک واحد آپارتمان باال با مساحت  95متر با
پارکینگ و انباری بنام خواهان و پرداخت هزینه دادرس��ی صادر و اعالم می نماید .در
خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان ردیف های دوم و سوم بلحاظ عدم مالکیت
دعوا متوجه آنان نمیباش��د .دادگاه با اس��تناد به بند  4ماده  84قانون آیین قرار رد دعوی
خواهان قابلیت شنیدن نداشته دادگاه با استناد به ماده  2قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم
استماع دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید .در خصوص دعوی خواهان نسبت به 3
دانگ دیگر نظر به اینکه مطابق پاسخ استعالم ثبتی پری کریم رحمی و ایرج خاموشیانیک
دانگ و دو دانگ از شش��دانگ پالک ثبتی را مالک هستند و دعوا به طرفیت آنان اقامه
نگردیده است و دعوا بایستی به طرفیت کلیه مالکین باال اقامه میشد بنابراین دعوی خواهان
را صادر و اعالم مینماید ثانیا در خصوص دادخواست فاطمه پورزند نظر به اینکه دلیلی
بر ابطال مبایعه نامه های خواسته شده وجود ندارد و دعوی فسخ وی یا نیز مردود اعالم
شده است واصل بر صحت و لزوم قراردادها میباشد و خواهان دلیلی بر بی اعتباری آنها
ارائه و ابراز ننموده است دعوی خواهان غیرثابت تشخیص دادگاه با استناد به ماده 1257
قانون مدنی حکم بر بطالن دعوی خواهان صادر و اعالم مینماید .رای صادره در خصوص
خوانده ردیف اول حضوری و طی بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در
خصوص خوانده ردیف چهارم غیابی و طی بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این
دادگاه و پس از آن طی بیست روز قابل تجدید نظر خواهی است.
رئیس شعبه  10دادگاه حقوقی کرج  -علی اشرف
م الف /96/462د1

