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در شهر

سال سیزدهم ـ شماره 3155

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران:

خبرنامه
بهسازی بزرگراه های
شمال شرق تهران
با پخش  8هزار تن آسفالت
معاون فنی و عمران ش��هرداری منطقه  4از
پخش آسفالت و لکه گیری معابر منطقه خبر داد
وگفت :بزرگراه های پهنه شرقی منطقه با پخش
 8530تن آس��فالت ،بهسازی و لکه گیری شد.
به گزارش روابط عمومی ش��هرداری منطقه ،4
مهدی وارس��ته با بیان این خبر افزود :به منظور
سهولت در تردد ش��هروندان از معابر بزرگراهی
منطق��ه و همچنی��ن افزایش ایمن��ی خودروها
و تس��ریع در عبور و مرور ،بهس��ازی و مرمت
آس��فالت و لکه گیری در معابر پهنه ش��رقی به
مس��احت  46400متر مربع اجرایی ش��د .وی
ضمن اش��اره به ت��راش و روکش آس��فالت در
بزرگراه ش��هید باق��ری اظهار ک��رد :جنوب به
ش��مال و ش��مال به جنوب حدفاصل چهارراه
اس��تقالل و بزرگراه ش��هید باقری به مس��احت
 16900متر مربع و با پخش  2250تن آسفالت
شد .وی در پایان خاطرنشان کرد :در ادامه این
اقدامات و به منظور ایمنی در تردد شهروندان و
کاهش تصادفات ،بزرگراه های منطقه در پایان
ش��هریوره ماه سال جاری آس��فالت و بهسازی
میشوند.
اجرای "طرح آموزش
دوچرخهسواری"
در بوستان ویژه بانوان منطقه21
معاون حم��ل و نقل و ترافی��ک منطقه21
از برگ��زاری مس��تمر دوره ه��ای آموزش��ی
دوچرخه س��واری در بوس��تان ویژه بانوان این
منطق��ه همزمان با ش��روع فصل تابس��تان و با
هدف تروی��ج فرهنگ اس��تفاده از دوچرخه به
عنوان وس��یله نقلیه پاک در راس��تای کمک به
کاه��ش آلودگی هوا و حج��م ترافیک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ش��هرداری منطقه،21
غالمحسین سلمانی با بیان اینکه ترویج فرهنگ
اس��تفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه پاک
در میان شهروندان؛ از جمله اولویت های مدنظر
این معاون��ت و همچنین پارک آموزش ترافیک
منطقه 21می باش��د ،گفت :با توجه به اس��تقبال
خ��وب بانوان ای��ن منطق��ه از اجرای مس��تمر
"طرح آموزش دوچرخه س��واري" در بوستان
وی��ژه بانوان منطقه ،21عل��ي رغم برنامه ريزي
های قبلي كه مقرر ش��ده بود يك روز در هفته
به اين مهم اختصاص يابد ،از هفته س��وم تيرماه
خدمات دوچرخه س��واري ارائه شده در پارک
آموزش ترافیک به مراجعین به سه روز در هفته
افزايش یافته است.

یکشنبه  22مرداد 1396

نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

خبرنامه

شهرداری مسئولیتی در قبال جمعآوری و ساماندهی کودکان ندارد
تفاهم -گروه ش��هری :مدیرعامل س��ازمان
خدمات اجتماعی ش��هرداری تهران از شناسایی و
ج��ذب  10هزار و  716متک��دی و بی خانمان در
تهران طی  4ماه اول س��ال خب��ر داد .رضا قدیمی
ب��ا اعالم این خبر افزود :از می��ان  10هزار و 716
مددجوی جذب شده 2 ،هزار و  62نفر متکدی و 8
هزار و  654نفر بی خانمان بودند .همچنین  9هزار
و  459نف��ر از ای��ن افراد را م��ردان و هزار و 257
نفر را زنان تش��کیل دادند .وی با اش��اره به جذب
211کودک حین ج��ذب متکدیان و بی خانمان ها
گفت :همان طور که بارها اعالم ش��د ،ش��هرداری
تهران هیچ گونه مس��ئولیتی در قبال جمع آوری و
ساماندهی کودکان ندارد .با این وجود ،گاهی اوقات
همراه بزرگسال کودک یا کودکانی مشاهده می شود
و ما نمی توانیم همزمان با جذب بزرگسال ،کودک
را در خیابان رها کنیم .بر این اس��اس ،کودکانی که
همراه بزرگس��االن هس��تند همزمان جمع آوری و
بعد به مراکز بهزیس��تی تحویل داده می شوند .مدیر

عامل س��ازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
با تاکید بر نحوه س��اماندهی افراد جذب ش��ده در
مراکز ش��هرداری عنوان کرد :طی  4ماه اول س��ال

برپایی بازارچه
توانمندسازی
زنان سرپرست خانوار
در بوستان الله

معاون امور اجتماعی و فرهنگی ش��هرداری منطقه  6از برپایی
بازارچه توانمندسازی با تولیدات زنان سرپرست خانوار در راستای
جش��نواره فرهنگی هنری داستان تابستان خبر داد و گفت :بازارچه
تولیدات زنان سرپرس��ت خانوار با بیش از  5غرفه تا  18ش��هریور
در پارک الله برپا است.
به گ��زارش روابط عمومی ش��هرداری منطقه  ،6مهرش��اد ا...
ویردی با بیان اینکه معاونت اجتماعی نگاه ویژه ای بر توانمندسازی
زنان سرپرس��ت خانوار و ایجاد اشتغال برای آنها دارد ،اظهار کرد:
خوداتکای��ی و اس��تقالل اقتصادی افراد و خان��واده های نیازمند از
طری��ق مهارت آموزی ،ایجاد اش��تغال و در اختیار گذاش��تن غرفه
فروش محصوالت بر همین اس��اس ص��ورت می گیرد .معاون امور
اجتماع��ی و فرهنگی ش��هرداری منطق��ه  6توضی��ح داد :تولیدات
مش��اغل خانگی این غرفه ها شامل روتختی و رو بالشتی گلدوزی
ش��ده ،پوشاک ،وس��ایل تزیینی ،هنری و صنایع دستی از ساعت ۸
لغایت  23در بوس��تان الله دایر اس��ت .وی با اش��اره به برگزاری
جشنواره داستان تابستان در بوستان الله توضیح داد :این جشنواره
تا  20ش��هریورماه با ویژه برنامه های فرهنگی و هنری و با دعوت
از گروه های نمایشی و موسیقی در میدان آبنمای پارک الله برگزار
شده و روزانه بیش از هزارنفر تماشاگر دارد.

آگهی مزایده و فروش مال غیر منقول (نوبت اول)
طبق پرونده اجرایی به کالس��ه باال له زهرا س��یاوش آبکاری علیه محمد
رضا اکابریان مبنی بر مطالبه مهریه و همچنین هزینه اجرایی در حق دولت ،با
توجه به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر نسبت به اجرای
حکم اقدام ننموده بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفاء حقوق خویش
و مطابق نظریه کارشناس��ی به اس��تناد مواد  113تا  136قانون اجرای احکام
مدنی اجرای احکام متمرکز بوشهر در نظر دارد از طریق مزایده حضوری اقدام
به فروش اموال توقیف شده با مشخصات زیر نماید.
مش��خصات و مبلغ مورد مزایده :س��ه دانگ از پالک  390به مس��احت
 130/70مترمرب��ع ب��ا کاربری تج��اری (یکباب مغازه س��وپری و یک واحد
نانوایی) طبق نظریه کارشناس��ی به ارزش مبلغ  13/070/000/000ريال به
نشانی بوشهر ابتدا خیابان انقالب میباشد.
مزایده در روز چهارش��نبه مورخ  96/6/1راس س��اعت  9تا  10صبح
از مبلغ تعیین ش��ده توسط کارشناس شروع و ش��خصی که باالترین قیمت را
پیش��نهاد نماید به عنوان برنده مزایده ش��ناخته خواهد شد و برنده مزایده می
بایس��ت  %10از وجه پیشنهادی را نقدا و در همان حال به حساب دادگستری
واریز نماید و نسبت به باقی آن حداکثر طی مدت یک ماه اقدام نماید واال وجه
واریزی پس از کس��ر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد ش��د عالقمندان
میتوانند در وقت مقرر باال در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگس��تری بوش��هر
برای برگزاری مزایده حضور یابند.
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی متمرکز دادگاه شهرستان بوشهر
هاشم هاشمی
شماره پرونده1/9204025036000257:
شماره بایگانی پرونده 9200257:
شماره ابالغیه 139605125036000430:
تاریخ صدور 1396/05/02:
دفتر خانه اسناد رسمی شماره  14شهر خرم آباد استان لرستان
آگهی ابالغ اجراییه
بدین وس��یله به شرکت سهامی خاص پوش��ش فلز زاگرس به شماره ثبت 7604ثبت خرم اباد وشرکت
ش��هرکهای صنعتی ش��ماره  2شهرس��تان خرم آباد ابالغ می ش��ود که بانک تجارت به استناد سند رهنی شماره
 10903م��ورخ  1388/12/6تنظیمی دفترخانه ش��ماره 14خرم اباد جهت وصول مبل��غ 8/503/028/670
ریال تا تاریخ  1392/3/20به انضمام خسارت تاخیر متعلقه واز تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق
مقررات علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده وپرونده اجرائی به کالس��ه  9200257در این اداره تشکیل شده وطبق
گزارش مورخ  1395/1/15مامور پس��ت محل اقامت ش��ما به شرح متن سند شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضای
بس��تانکار برابر نامه وارده به شماره 36001332مورخ 1396/4/25وطبق ماده 18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتش��ار محلی آگهی می ش��ود وچنانچه ظرف مدت ده روز از
تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب می گردد ،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،مورد وثیقه مندرج
در س��ند رهنی فوق با تقاضای بس��تانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته واز حاصل فروش آن طلب
بستانکار وحقوق دولتی استیفا خواهد شد .
م الف 415385/
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی خرم آباد مجید طاری

آگهی ابالغ احضاریه
نظر به اینکه ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نبوده و به طریق
دیگری نیز نمی توان احضاریه را به وی ابالغ نمود بدینوسیله به محسن بهرامی فرزند قربان
ابالغ می گردد تا جهت رسیدگی به اتهام وی دایر بر مشارکت در کالهبرداری  15تن برنج
از طریق ارائه کارت سوخت جعلی و بارگیری به مقصد همدان موضوع کالسه  950658د
 1و در اجرای ماده  174قانون آیین دادرس��ی کیفری ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
در این دادس��را حاضر ش��ود نتیجه عدم حضور منتهی به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد .
آگهی مزبور صرفا برای یک نوبت انتشار یافته و مجددا منتشر نخواهد شد.
حاجی پور  -دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب محمودآباد

مفقودی

پروانه بهره برداری شرکت داراب نوش به تاریخ پروانه بهره برداری  88/4/24بشماره پروانه
بهره برداری  110/15203مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد  .ارومیه
تاریخ نوبت اول 96/05/22 :
تاریخ نوبت دوم 96/06/07 :

مفقودی
س��ند خ��ودرو  405ش��ماره موتور 51482256811 :ش��ماره شاس��ی:
 81013129شماره پالک58 :ایران138ب 98مفقود و فاقد اعتبار است.

هزار و  6نفر به سامانس��رای اسالمشهر و  472نفر
به سامانس��رای لویزان منتقل شدند .ضمن اینکه ،از
مجم��وع افراد جذب ش��ده  8ه��زار و  229نفر به

شناسایی
 ٩٩٣نقطه ناایمن
در بازار تهران

ش��هردار منطقه  12تهران از شناس��ایی  993نقطه نا ایمن در
بازار تهران خبر داد .عابد ملکی در گفتوگو با ایس��نا با اش��اره به
اینکه کمیته تخصصی ایمنی برای بازار تهران تش��کیل ش��ده است،
گف��ت :در این کمیته تخصصی ،معاون دادس��تان تهران ،ش��هردار و
قائم مقام منطقه  ،۱۲نمایندگان سازمانهای آتش نشانی و مدیریت
بحران ،اوقاف ،میراث فرهنگی ،اتاق اصناف و مدیران شرکت های
خدمت رس��ان ش��امل آب و برق و ...حضور دارن��د .وی با بیان
اینکه این کمیته به منظور دستیابی به راهکارهای افزایش ایمنی در
بازار بزرگ تهران تش��کیل شده اس��ت ،تصریح کرد :سازمان آتش
نش��انی در بازدیده��ای مختلف ،موارد متعدد ع��دم ایمنی در بازار
همچون وجود کابلهای غیر مجاز برق ،انشعابات غیر مجاز آب و
ضرورت تکمیل ش��بکه فاضالب در بازار را احصاء کرد و همچنین
در بررسیها ضرورتهایی همچون جمع آوری و رفع سد معبر در
ورودی سراها و داالن ها با توجه به بحث میراثی بازار مورد تاکید
قرار گرفت.
شهردار منطقه  12با بیان اینکه طی جلسات مختلف  ۹۹۳نقطه
ناایمن در بازار تهران شناس��ایی ش��د ،تصریح کرد :در بازار تهران
تع��داد  ۴۰پالک ،س��را و داالن در اولویت ش��ماره یک خطر قرار
گرفتهاند که عالوه بر آموزش به مالکان و کس��به آن ،کلیه اقدامات
الزم در خصوص تش��کیل پرونده قضایی آنها هم صورت گرفت تا
در صورت عدم رعایت موارد ایمنی نسبت به پلمب اقدام شود.

گزارش کارشناسی
حضور گرامی مقام محترم قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مالرد
احتراما در اجرای دس��تورات قضایی صادره موضوع پرونده کالس��ه  1/195/86مبنی بر
قیمت گذاری و تعیین بهای یک دس��تگاه س��واری پژو  206به شماره انتظامی  826ی  48ایران
 55بنابراین ضمن بازدید از وسیله نقلیه بیانشده در پارکینگ ایثار نظریه کارشناسی به شرح زیر
به عرض می رسد.
الف)  -1نوع کاربری سواری سیستم پژو تیپ  206مدل  1383رنگ نقره ای
تعداد محور دو نوع سوخت بنزین شماره موتور  3433529تعداد سیلندر 4
تعداد چرخ  4شماره بدنه  0083610281کارخانه سازنده ایران خودرو
ب) بازدید از وسائط نقلیه:
ضمن بازدید از سواری پژو  206بیانشده در پارکینگ ایثار مشاهده گردید داشبورد سالم-
موتور روش��ن نیاز به تعمیر دارد -بدون ضبط و باند -صندلیها س��الم -تودوزیها سالم -الستیک
چرخه��ای جلو و عق��ب  50درصد -اتاق دورادور دارای رنگ میباش��د -درب صندوق عقب و
رکاب جلو چپ آسیب دیده و شیشه جلو شکسته نیاز به مرمت و بازسازی دارد.
ج) اعالم نظریه کارشناسی (تعیین ارزش خودرو):
بنابراین با توجه به ش��رایط روز ومدل وس��یله  1383و با در نظر گرفتن ش��رایط فیزیکی
وسایل نقلیه
ارزش س��واری پژو  206در صورت داشتن بیمه شخص ثالث مبلغ هشت میلیون و پانصد
هزار تومان معادل  85000000ريال برآورد و تعیین میگردد.
خودروی اشاره باال متعلق به آقای امیر ممه خانی میباشد.
سرهنگ محمد پوریان فرد
کارشناس عالی تصادفات و امور فنی
کد کارشناسی4932 :
م الف 4245

خواه��ان یزدان ابراهیمیان دادخواس��تی به طرفیت خوانده جواد محس��نی به

خواس��ته اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان

محمودآباد نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
محمودآباد واقع در اس��تان مازندران – شهرس��تان محمودآباد خیابان آزادی جنب
فرمان��داری دادگس��تری محمودآباد ارجاع و به کالس��ه  960143ثبت گردیده که

وقت رس��یدگی آن  1396/07/03و س��اعت  9تعیین شده است  .به علت مجهول
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی

دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و

ضمائم را دریافت و در قت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .

مهدی رحیمی – دفتر شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد

مددس��رای مردان و  630به مددسرای زنان منتقل
شدند .قدیمی ادامه داد :در میان تمامی افراد جذب
ش��ده 22 ،نفر خواهان ترک مواد مخدر و بازگشت
به زندگی عادی بودند که این افراد به مراکز بهبودی
ارجاع داده ش��دند .البته تع��دادی از افراد برای بار
اول ج��ذب ش��ده بودند ک��ه در این م��ورد بعد از
حضور خانواده و اخذ تعه��د کتبی ،فرد به خانواده
تحویل داده ش��دند .وی با بیان اینکه  90درصد از
کیسهای مددسرا تکراری هستند ،گفت :در صددیم
تا برای شناس��ایی برخی از مددجویان و تشخیص
دقیق کیس های تکرار ،زیرس��اخت نصب دستگاه
اس��کن قرنیه را فراه��م کنیم .مدیرعامل س��ازمان
خدمات اجتماعی شهرداری تهران در پایان به نکته
جالبی اش��اره و بیان کرد :در حال حاضر برخی از
مددجوی��ان یا کیس های تک��راری در صورتی که
شبها به اتوبوس های گشت نرسند ،به طور دسته
جمعی ،از ایستگاه اتوبوس خاوران ماشین میگیرند
و به مددسرا می یایند.

تمدید گواهینامه سیستم های
 IMSمدیریت یکپارچه
"
در منطقه 15

قائم مقام شهردار منطقه  15گفت :گواهینامه سیستم هایIMS
مدیریت یکپارچه در مدیریت کیفیت ،زیست محیطی و مدیریت ایمنی
و بهداشت شغلی در شهرداری منطقه برای سومین دوره متوالی تمدید
شد.نجاریان با اعالم مطلب فوق افزود :با توجه به استقرار سیستمهای
 IMSمدیریت یکپارچه از س��ال  87تاکن��ون در این منطقه ،ممیزی
تمدید گواهینامه سیس��تم های  IMSدر منطقه با ممیزی معاونت ها،
نواحی هش��تگانه و ادارات و واحدهای مختلف منطقه توسط ممیزین
انج��ام و پس از ارزیابی عملکرد سیس��تم مدیری��ت کیفیت منطقه بر
مبناي الزامات سيس��تمهاي مديريت��ي  ISO14001، ISO9001و
 ، OHSAS18001سطح بهداشت ،ايمني ومحيط زيست ،گواهینامه
سیس��تم مدیریت منطقه تمدید شد .وی با اش��اره به اینکه شهرداری
منطقه به عنوان یکی از سازمان های خدمات دهنده در حوزه مدیریت
ش��هری و زیر مجموعه ش��هرداری تهران برای س��ومین دوره متوالی
موفق به کس��ب گواهی سیس��تم مدیریت یکپارچه شد ،تصریح کرد:
ای��ن گواهی ها از طریق ارزیابی اهداف کالن س��ازمان نظیر افزایش
س��طح بهداشت و کاهش بیماری های ش��غلی و خطرات پیمانکاران
و کارکنان ،ارتقاء فرهنگ کیفی _ بهداش��ت_ ایمنی و محیط زیستی
کارکنان ،مدیریت منابع ،انرژی و پسماند و توسعه و نگهداری فضای
سبز ،پیشگیری و کنترل و کاهش آلودگی های زیست محیطی،کاهش
هزینه ها و ارتقاء کیفیت و  ...توس��ط ش��رکت بی��ن المللی  SGSبه
شهرداری منطقه اعطا شد.

شماره پرونده1/139504025036000054:
شماره بایگانی پرونده 9500060:
شماره ابالغیه 139605125036000504:
تاریخ صدور :14/05/1396
آگهی ابالغ اخطاریه ماده  -101مورد وثیقه ها
به آقای حمید خورش��ید وند فرزند عزت اله شناسنامه ش��ماره  907وکد ملی 5929393818صادره از پاپی و
آقای اردش��یر خورش��ید وند فرزند عزت اله شناسنامه ش��ماره  1173وکد ملی 5929397090صادره از پاپی و آقای
کامین خورش��ید وند فرزند عزت اله شناسنامه ش��ماره  1175صادره از پاپی و آقای امین خورشید وند فرزند عزت اله
شناس��نامه ش��ماره  1174وکد ملی 5929397139صادره از پاپی وآقای رامین خورشید وند فرزند عزت اله شناسنامه
ش��ماره 2597وکد ملی 4070803972صادره از خرم آباد وخانم فهیمه خورش��ید وند فرزند عزت اله شناسنامه شماره
125صادره از خرم آباد وخانم فتانه خورش��ید وند فرزند ع��زت اله صادره از خرم آباد وکد ملی 406057241و خانم
سمانه خورشید وند فرزند عزت اله صادره از خرم آباد وکد ملی 4060207113وخانم ها جر خورشید وند همسر عزت
اله صادره از پاپی (همگی ورثه عزت اله خورش��ید وند ) ،پیرو آگهی ابالغ اجراییه به ش��ماره م /الف 4414600مورخ
 1395/10/30منتش��ره در روزنامه کا ئنات بدین وس��یله به ش��ما ابالغ می گردد  .در خصوص پرونده اجرایی کالسه
 9500060ل��ه بان��ک اقتصاد نوین – ش��عبه خرم آباد وعلیه ش��ما ،طبق گزارش وارده به ش��ماره  36001245مورخ
1396/04/19کارشناس رسمی دادگستری  ،پالکهای ارزیابی شده ( 2مورد ) به ترتیب عبارتند از  -1:پالک 404فرعی
از پ�لاک 1950الی  1953اصلی در بخش یک خرم آباد به مبل��غ  9/917/250/000ریال (نه میلیارد و نهصدو هفده
میلیون ودویست وپنجاه هزار ریال ) ارزیابی گردید ه و -2پالک 3191فرعی از پالک  45اصلی در بخش  2خرم آباد
ب��ه مبلغ  1/515/000/000ریال (یک میلیارد وپانصد و پانزده میلی��ون ریال ) ارزیابی گردیده ،همگی پالکهای مورد
وثیقه تحت س��ند رهنی شماره 81238وسند متمم شماره 83349تنظیمی دفتر اسناد رسمی 8خرم آباد ،جمعا " به مبلغ
 11/432/250/000ریال (یازده میلیاردو چهار صد و س��ی دو میلیون ودویست وپنجاه هزار ریال ) ارزیابی گردیده .
لذا چنانچه به مبالغ ارزیابی پالکهای مذکور معترض می باشید ،اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ
این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبالغ ذیل به ترتیب  -1:مبلغ 15/000/000ریال
 -2مبلغ  5/000/000ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید  .لذا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد
کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد  .م الف 415384/
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی خرم آباد مجید طاری

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای جالل خالدی فر دارای ش ش  4بش��رح دادخواس��ت به کالسه /5/363/96ح از این
دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان احمدعلی
خال��دی فر به ش ش 89میاندواب در تاری��خ  96/1/28اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به
-1محی الدین خالدی فر ف احمدعلی ش ش  123پسر متوفی
 -2عثمان خالدی فر ف احمدعلی ش ش  125پسر متوفی
 -3جالل خالدی فر ف احمدعلی ش ش  4پسر متوفی
 -4سلیمان خالدی فر ف احمدعلی ش ش  124پسر متوفی
 -5مینا خالدی فر ف احمدعلی ش ش  4ش ملی  2972418158دختر متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه
آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد -ایوبی
م الف35

خواهان حس��ن علی میرزایی دادخواستی به طرفیت خواندگان خلیل تابش –
علیرض��ا تابش – ج�لال تابش – جلیل تابش – زهره تابش به خواس��ته الزام به
تنظیم سند تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان محمودآباد نموده که جهت رسیدگی
به ش��عبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد واقع در استان مازندران –
شهرستان محمودآباد خیابان آزادی جنب فرمانداری دادگستری محمودآباد ارجاع
و به کالس��ه  960298ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/07/12و ساعت
 9تعیین شده است  .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به
تجوی��ز ماده  73قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در قت مقرر فوق
جهت رسیدگی حاضر گردد .
ابوالقاسم تقی زاده – منشی شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمدعلی عباسی نصرت آباد ف شعبانعلی دارای ش ش  6156بشرح دادخواست شماره
/960206ش  2مورخه  96/5/17توضیح داده که ش��ادروان خانم خاص جعفری ف عربعلی
به ش ش  17در تاریخ  1392/11/25در ش��هر تکاب فوت ش��ده و وراث حین الفوت ایشان
عبارتند از :
-1محمدعلی عباس��ی نصرت آباد ش ش  6156ش م  2948572241صادره از تکاب پس��ر
متوفی
 -2صادق عباسی نصرت آباد ش ش  7241ش م  2948583063صادره از تکاب پسر متوفی
 -3روح اله عباسی ش ش  8861ش م  2948599172صادره از تکاب پسر متوفی
 -4زری عباسی نصرت آباد ش ش  1ش م  2949733441صادره از تکاب دختر متوفی
 -5مهدیه عباسی نصرت آباد ش ش  6157ش م  2948572258صادره از تکاب دختر متوفی
-6کلثوم عباسی نصرت آباد ش ش  7927ش م  2948589924صادره از تکاب دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه آگهی
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف تکاب

آگهی ابالغ احضاریه
نظ��ر ب��ه اینکه ابالغ احضاریه به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت مته��م ممکن نبوده و به
طریق دیگری نیز نمی توان احضاریه را به وی ابالغ نمود بدینوسیله به سجاد امیری فرزند
حس��ین ابالغ می گردد تا جهت رس��یدگی به اتهام وی دایر بر پرداخت رشوه به مامورین
نیروی انتظامی موضوع کالس��ه  960003د  1و در اجرای ماده  174قانون آیین دادرس��ی
کیفری ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در این دادسرا حاضر شود نتیجه عدم حضور
منتهی به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد ش��د  .آگهی مزبور صرفا برای یک نوبت انتشار یافته
و مجددا منتشر نخواهد شد.
حاجی پور  -دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب محمودآباد

آگهي فقدان شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو
شناس��نامه مالکیت (برگ س��بز) خودرو س��واری سیس��تم پراید تیپ
132رنگ سفید مدل 1389به شماره انتظامی 944ج  47ـ ایران  51شماره
موتور 3605880و شماره شاسی S14 22289181647متعلق به آقای سید
رضا موالی فرزند سید احمد شماره شناسنامه  5354کد ملی 3730460791
متولد  1347صادره س��نندج مفقود گردیده بنابراین از درجه اعتبار س��اقط
است.

برپایی دوره های جدید
آموزش گل و گیاه در منطقه 11
مع��اون خدمات ش��هری و محیط زیس��ت
ش��هرداری منطقه  11از آغ��از دوره های جدید
تئ��وری و عملی گل و گی��اه در مراکز تحقیقات،
آم��وزش و مش��اوره فضای س��بز خب��ر داد .به
گ��زارش رواب��ط عمومی ش��هرداری منطقه 11؛
کورش خرد با اشاره به این که تمامی کالس ها با
توجه به درخواست شهروندان برنامه ریزی شده
است؛ گفت :سر فصل های اين كالس ها از تنوع
بااليی برخوردار است و برای پوششدهی بهتر؛
در تمامي مراكز از جمله بوستان های رازی ،قبله
و گلخانه آموزشی برگزار می شود تا عالقمندان
با توج��ه به دسترس��ی خود در اي��ن كالس ها
ش��ركت كنند .او هدف از برگ��زاری كالس های
آموزش��ي را افزايش آگاهي شهروندان در رابطه
با گياهان آپارتماني ،گياهان پركاربرد در فضاي
سبز ،گياهان دارويي و  ...عنوان کرد و ادامه داد:
در كالس آموزش سبزي كاری نحوه آمادهسازی
زمين برای كاش��ت انواع س��بزی ه��ای برگی و
همچنين نحوه كاش��ت سبزی های مناسب برای
اين فصل مانند ريحان ،تره ،ش��ويد ،شاهي و....
به صورت عملی آموزش داده می شود .همچنین
در كالس هرس س��بز پيرامون ه��رس در فصل
تابس��تان و اصول هرس اطالعات ارائه می شود
و در كالس گياه��ان آپارتماني ه��م در رابطه با
ش��ناخت نيازهای گياهان و نح��وه نگهداری از
آنها در محیط های آپارتمانی و منازل؛ آموزش
عملی به عالقمندان ارائه خواهد شد.
کاهش مگس سفید
در تهران
رئی��س مرک��ز محیط زیس��ت ش��هرداری
ته��ران گفت :ب��ا اقدامات ص��ورت گرفته میزان
عس��لکهای پنبه(مگس س��فید) امسال کم شده
است.
گلمکان��ی در گفتوگو با ف��ارس ،با بیان
اینکه اقدامات مطالعاتی با جهاد کش��اورزی در
این خصوص انجام شده است ،اظهارکرد :با توجه
به اینکه عسلکهای پنبه ،پدیده جدیدی بودند،
باید مطالعاتی روی آنها انجام میشد.
رئیس مرکز محیط زیست شهرداری تهران
تصریح کرد :راهکاری که آنها به ما پیشنهاد دادند
ای��ن بود که در زمس��تان برگه��ای درختان را
بکنی��م و یا در بیش از  2متر خاک کنیم تا میزان
عسلکهای پنبه کم شود.
وی با بیان اینکه عسلکهای پنبه از چرخه
به طور کامل خارج نشدهاند ،افزود :در کشورهای
خارجی که با این مشکل روبهرو بودند ،حدود 5
تا  6سال طول کشید تا این مشکل ریشهکن شود.

مفقودی
برگ س��بز خودروی پراید سفید – روغنی بش��ماره پالک ایران  742 -17ط 72
بش��ماره موتور  4021333بشماره شاسی  S3412290881188بنام سعید نوری
قهرمانلو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد  .ارومیه
آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) به مشخصات وانت پیکان تیپ  ، -OHV1600رنگ
س��فید ش��یری – روغنی  ،مدل  ، 1389به شماره موتور  ، 11489045965به شماره شاسی
 ، 139061BG6AA46NAAAبه ش��ماره پالک  27ای��ران  981ص 78متعلق به آقای
اسفندیار آذریار مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/ .نقده

(( آگهی مزایده مرحله اول ))

نظر به قطعیت دادنامه شماره  9509974454300752صادره از شعبه اول دادگاه
عمومی بخش کشاورز ،در ارتباط با پرونده کالسه  960004اجرای احکام مدنی دادگاه
عمومی بخش کش��اورز با شرایط ذیل الذکر ششدانگ یک باب خانه به شماره پالک
 1653فرعی از  84اصلی بخش  8مراغه واقع در بخش کشاورز با عرصه پالک فوق
به مساحت  342/28مترمربع که به ازای هر مترمربع مبلغ  1200/000ریال و اعیانی
پالک فوق به صورت س��ازه بنایی و دوبلس و س��قف تیرچه بلوک با قدمت باالی 7
س��ال به مس��احت تقریبی  170مترمربع و دارای امتیاز می باش��د به ازای هر مترمربع
 4000/000ریال و با توجه به موارد فوق الذکر ارزش ششدانگ پالک فوق جمعا به
ارزش  1/090/736/000ریال معادل یکصد و نه میلیون و هفتادو سه هزار و ششصد
تومان واقع در شهر کشاورز و با مالکیت سردار نقی زاده کشاورز بنفع محکوم لها پرونده
فوق با قیمت پایه ارزیابی شده فوق الذکر بطریق مزایده بفروش میرساند .
شرایط فروش
-1مزایده مورخه  1396/06/14روز سه شنبه ساعت  11صبح در دفتر اجرای
احکام مدنی دادگاه عمومی کشاورز برگزار و به باالترین قیمت پیشنهادی از قیمت پایه
بفروش میرسد .
 -2جهت س��هولت شرکت کنندگان در مزایده میتوانند بدون درخواست قبلی در
جلسه شرکت نمایند و ده درصد از قیمت پیشنهادی پس از برنده شدن در جلسه اخذ و
به حساب سپرده دادگاه واریز و چنانچه شخص برنده به هر علتی از خرید مورد مزایده
منصرف شود ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت توقیف و به شخص برنده مسترد
نخواهد ش��د و هزینه های نقل و انتقال س��ند بعهده خریدار بوده و اجرای احکام هیچ
تعهدی در قبال نقل و انتقال سند ندارد و آخرین مهلت پرداخت مابقی مبلغ خریداری
شده بمدت یکماه میباشد .
 -3جلسه مزایده خارج از ساعت مقرر و تاریخ تعیین شده تشکیل نمیگردد و به
هیچ تقاضایی ترتیب اثر داده نخواهد شد و متقاضیان در صورت تمایل جهت مشاهده
و معاین��ه ملک مورد مزایده پنج روز قبل از برگزاری مزایده با هماهنگی دفتر اجرای
احکام اقدام نمایند .
صابر شیخ نژاد– مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کشاورز

