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سال سیزدهم ـ شماره 3276

خبرنامه
اختصاص  60دستگاه ون برای تقویت
ناوگان سامانه جانبازان و معلولین
مدیرعام��ل ش��رکت واح��د اتوبوس��رانی
شهرداری تهران ،با بیان اینکه مدیریت جدید شهری
برنام��ه هایی در خصوص تقویت ناوگان س��امانه
جانبازان و معلولین دارد ،گفت :در صورت تامین
اعتبار از محل خرید خدمت خدمات حمل و نقلی
در قالب  60دستگاه َون در آینده نسبت به تقویت
این ن��اوگان اقدام خواهد ش��د .پیمان س��نندجی
در گفتگو با شهرنوش��ت ،با تش��ریح برنامه های
مدیریت جدید شهری در خصوص تقویت ناوگان
س��امانه جانبازان و معلولین ،عنوان کرد :در حال
حاضر س��امانه جانب��ازان و معلولی��ن دارای 62
دستگاه ون و  74دستگاه اتوبوس است و به عنوان
سامانه پیشرو در خدمات حمل و نقل شهری تهران
در میان تمامی کالنش��هرهای ایران ،نسبت به ارائه
خدم��ات به این معلولین و جانبازان گرانقدر اقدام
می کند .وی افزود :مطابق مصوبه ش��ورای شهر و
پیگیری های انجام شده ،در صورت تامین اعتبار از
محل خرید خدمت خدمات حمل و نقلی در قالب
 60دس��تگاه ون در آینده نسبت به تقویت ناوگان
مذکور اقدام خواهد شد.
وی ،درب��اره روش ه��ای ارائه درخواس��ت
مش��ترکین و متقاضی��ان جه��ت دریافت خدمات
از س��امانه ،اظهار کرد :در حوزه ون های مناسب
سازی شده به منظور سهولت درخواست مشترکین
و همچنین برنامه ریزی بهینه جهت سفرهای درون
ش��هری معلولی��ن و جانبازان معزز ،مش��ترکین با
ارسال پیامک یا تماس با ش��ماره  6305و اعالم
مبدا ،مقصد و س��اعت رفت و برگشت ،می توانند
نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.
جلوی تخریب خانه "نیمایوشیج"
گرفته میشود
رئی��س کمیت��ه می��راث فرهنگی ش��ورای
اسالمی ش��هر تهران ،با اشاره به برگزاری نشست
با مالکان فعلی خانه نیمایوشیج گفت :می خواهیم
تا جلوی صدمه بیش��تر به این خانه گرفته شود و
در تالش هستیم تا این ملک به تملک شهرداری
تهران درآید .حس��ن خلیل آب��ادی در گفت و گو
با شهرنوش��ت ،درباره وضعیت خانه نیما یوشیج،
گفت :با گزارشی که از شهردار منطقه یک دریافت
کردم ،متوجه شدم آنها پیگیر وضعیت ساختمان و
خانه نیما یوشیج هستند و از آن نگهداری میکنند
تا آس��یبی به ساختمان وارد نش��ود .به گفته وی،
مقرر ش��ده تا با ش��هردار منطقه یک و مالکان آن
پالک ثبتی نشست مشترک برگزار شده تا جلوی
صدمه به خانه نیما یوشیج گرفته شود و این ملک
به تملک شهرداری تهران درآید.
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خبرنامه

رئیس محیط زیست تهران:

مساحت و جمعیت شهر تهران متناسب هم نیست

رئیس محیط زیس��ت ش��هر تهران اظهار کرد:
تمرک��ز بس��یاری از پدیده های صنعت��ی و معدنی
در اس��تان ته��ران باعث ش��ده تا می��زان آلودگی
ه��وا افزایش پیدا ک��رده و مناب��ع آب کاهش یابد.
به گزارش ایس��نا ،محمدحس��ین بازگیر در بررسی
چالش ها و خطرات آلودگی بصری ،با اشاره به این
که مس��احت و جمعیت شهر تهران در هماهنگی با
یکدیگر نیستند ،گفت :تراکم جمعیتی شهر تهران در
حال حاضر بس��یار افزایش یافته و مقدار باالیی را
نشان می دهد ،به طوری که تراکم جمعیت در شهر
تهران ع��ددی حدود  ۱۰هزار نف��ر در هر کیلومتر
مرب��ع را در اختی��ار دارد .وی ،با بیان اینکه امروزه
س��هم شهر تهران از اس��تان تهران حدود  ۶۰درصد
است ،اظهار کرد :افزایش حاشیه های تهران و مبدل
ش��دن آن ها به سکونتگاههای رسمی و غیر رسمی
مفهوم تک ش��هری را از تهران سلب کرده است ،به
طوری که امروزه در اس��تان ته��ران با مجموعهای
از ش��هرهایی در پهنه ای از س��کونت گاهی مواجه

هس��تیم .وی ،همچنین با اش��اره به اینک��ه امروزه
 ۳۰درص��د از صنای��ع کش��ور در اس��تان ته��ران
بارگذاری ش��ده ان��د ،عنوان ک��رد :در حال حاضر

بسیاری از خدمات و درمان های مختلف در استان
تهران واقع ش��ده اس��ت ،به طوری که تمامی مردم
ایران به نوعی نیازمند این شهر هستند.

رئیس محیط زیس��ت شهر تهران افزود :حجم
باالی جمعیت و معطوف بودن بسیاری از خدمات در
شهر تهران یکی از دالیل به وجود آمدن آلودگی هوا
و افزایش پسماند شهری به شمار می آید .بازگیر ،با
بیان این که موضوع توسعه در کشور ایران به خوبی
شناخته نشده است ،اظهار داشت :تمرکز بسیاری از
پدیده های صنعتی و معدنی در اس��تان تهران باعث
شده تا میزان آلودگی هوا افزایش پیدا کرده و منابع
آب را کاهش یابند .وی ادامه داد :یک ش��هر پایدار
و خ��وب همواره باید مکانی به دور از اس��ترس و
ناآرام��ی باش��د .وی ،در خص��وص فعالی��ت های
این س��ازمان ،توضیح داد :س��ازمان محیط زیست
بخش عمده ای از مسئولیت های نظارتی را بر عهده
دارد ،در حالی که برخی از اوقات مجری قوانین نیز
است؛ به طوری که بسیاری از استانداردها در حوزه
محیط زیس��ت و شناسایی موارد آالینده و برخورد
ب��ا آن ها نی��ز جزوی از فعالیت ه��ا و وظایف این
سازمان به شمار می آید.

لزوم طراحی پکیجی از شیوههای مختلف در طرح جدید ترافیک

یک کارشناس ترافیک بر لزوم توجه به الزامات و پیش نیازهای
اجرای طرح ترافیک جدید در پایتخت تاکید کرد و گفت :ش��هرداری
تهران نمیتواند به تنهایی درباره طرح جدید ترافیک تصمیم بگیرد و
آن را اجرایی کند .س��ید جعفر تشکری هاشمی در گفتوگو با ایسنا،
با اشاره به طرح جدید ترافیکی پایتخت افزود :طرح ترافیک در دهه
 50با دو هدف عمده یعنی کاهش آلودگی هوا در هسته مرکزی شهر
و کنترل جریان ترافیک و حجم ورودی خودروها به هس��ته مرکزی
ش��هر که با توجه به قرار گرفتن مراکز تجاری و اداری در این منطقه
افزایش یافته بود ،اجرایی شد .وی ،با بیان اینکه طرح ترافیک از سال
 59- 58اجرایی ش��د و طی سالها تغییر نکرده است ،گفت :طبیعی
است که با توجه به اقتضائات روز ،طرحها باید به روزرسانی شود و
نمیتوان نسخه  30سالهای را برای همه زمانها و شرایط اجرایی کرد.
وی ،با بیان اینکه در اواخر مدیریت شهری قبلی طرحی به نام LEZ
مطرح شد که در این طرح شهر به سه رینگ اصلی تبدیل و موضوع
معاینه پاک و محدودیت تردد بر مبنای آلودگی خودروها مطرح شد،
گفت :کاهش آلودگی هوا با رویکرد زیس��ت محیطی س��بب شد که
طرح  LEZمطرح و به تصویب ش��ورای عالی ترافیک نیز برس��د و
حتی مراحلی از این طرح نیز اجرایی شد.
ثبت ورود و خروج خودروها و اندازه گیری حجم ورود
در این طرح بسیار مهم است
وی ب��ا بیان اینکه یکی از مهم ترین الزام��ات اجرای این طرح
در حوزه س��خت افزاری و تکمیل تجهیزات است ،گفت :ثبت ورود

متن آگهی
ش بایگانی شعبه 910926 :
پرونده کالسه  9109984444200909شعبه  101دادگاه کیفری دو شهر میاندوآب
( 101جرائی سابق) تصمیم نهایی شماره 9609974442601592
متهم  :آقای طاهر امینی ف محمود به نش��انی بوکان خ س��ید قطب کوچه ی رزیر8
منزل پدری
رای دادگاه  :در خصوص دادنامه ش��ماره  9209974442600155پرونده کالس��ه
 910926حس��ب اعالم دادیار اجرای احکام کیفری اش��تباها نام پدر محکوم علیه
محمد قید ش��ده در حالی که نام پدرش��ان در کیفر خواس��ت صادره و قرار صادره
محمود می باش��د لذا این مرجع مس��تندا به ماده  381قانون آئین دادرسی کیفری با
اصالح نام پدر محکوم علیه در سطر اول دادنامه فوق از محمد به محمود اعالم می
دارد ک��ه چون رای اصلی غیابی بوده لذا به همراه آن قابل واخواهی ظرف  20روز
پس از ابالغ واقعی به همراه رای اصلی در این مرجع و پس از قابل اعتراض ظرف
 20روز در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود .
کریم مستی -رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2میاندوآب
م الف52

« آگهي فقدان سند مالكيت »
آقای محمد زایر قوزلو ف ابراهیم با تس��ليم دو برگ استش��هاديه محلي
مصدق مدعيست كه سند ششدانگ پالک  110فرعی  -19اصلی بخش
 15که در ذیل ثبت  8896صفحه  113دفتر جلد  68بنام نامبرده صادر
و تسلیم گردیده است  .بدلیل حمل و نقل از مفقود گردیده است  .سابقه
رهن و بازداش��تی ندارد  .مراتب برابر تبصره الحاقی ماده  120آئين نامه
قانون ثبت در يك نوبت آگهي میش��ود تا ه��ر كس مدعی مالکیت ویا
وجود س��ند مالکیت در نزد خود میباش��د از تاری��خ این آگهی بمدت
ده روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت ش��اهیندژ تس��لیم نماید در
صورت س��پری ش��دن مدت مقرر وعدم دریافت اعتراض برابر مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار  :شنبه 96/10/23
عزیزی -رییس ثبت شاهیندژ
آگهی مزایده غیرمنقول
ب��ه موجب پرونده اجرایی کالس��ه  9300614دو دانگ و هیجده س��یر و نه مثقال
مش��اع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  459مترمربع به شماره پالک 1074
فرعی از  61اصلی بخش  16ذیل ثبت  67219صفحه  58دفتر جلد  484با حدود
اربعه بدین ش��رح ش��ماال بطولهای  1/04متر و  17/90متر و  2/45متر و 3/92
متر درب و دیواریس��ت همگی به شارع عام شرقا بطول  18/22متر به دیوار قطعه
 465جنوبا بطول  26/48متر دیواریست به باقیمانده پالک غربا بطول  15/25متر
و  0/72متر درب و دیواریس��ت به کوچه بنام رمضانعلی رحمانی پرچیکالئی واقع
در کمربندی عبور پرجیکال روبروی بیمارس��تان در حال احداث کوچه نیما یوشیج
 11انتهای کوچه س��مت چپ کدپستی  4766845996برابر چک شماره 882396
تاریخ  93/11/23بازداش��ت گردیده اس��ت که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ
 741/015/625ریال ارزیابی ش��ده و پالک ف��وق دارای  170مترمربع اعیانی در
همکف بصورت مخروبه دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد و پالک فوق از
ساعت  9الی  12روز شنبه مورخ  96/11/21در اداره ثبت اسناد قائمشهر واقع در
خیابان جویبار از طریق مزایده به فروش می رسد  .مزایده از مبلغ 741/015/625
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود .الزم به ذکر لست
پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک
و مص��رف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عشر
و ح��ق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .
تاریخ انتشار آگهی96/10/23 :
م الف 96/70/36137
شعبه اجرا اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قائمشهر

و خ��روج خودروها و اندازه گیری حجم ورود در این طرح بس��یار
مهم است ،چرا که اگر این طرح بر پایه میزان پولی که افراد پرداخت
میکنند باش��د قطعا با حجم زیادی از خودروهایی مواجه هستیم که
قص��د ورود ب��ه محدوده را دارند و دیگر ترافی��ک این محدوده قابل
تحمل نخواهد بود.
شهرداری نمیتواند به تنهایی
درباره طرح جدید ترافیک تصمیم بگیرد و آن را اجرایی کند
تش��کری هاش��می با بیان اینکه تکمیل تجهیزات کنترلی اولین
گام در اج��رای ای��ن طرح اس��ت ،ادام��ه داد :اخذ مج��وز قانونی و
هماهنگیهای بین بخش��ی در موفقیت این طرح نقش بسزایی دارد و
ش��هرداری باید با شورای شهر ،وزارت کشور ،شورای عالی ترافیک،
ش��ورای ترافی��ک تهران و به خص��وص با پلیس راه��ور که مجری
این طرح اس��ت ،هماهنگ باش��د و حتی در ی��ک گام فراتر باید با
وزارتخانهها و  ...که در محدوده طرح هس��تند ،هماهنگی کند و این
نیست که شهرداری به تنهایی تصمیم بگیرد و آن را اجرایی کند .این
کارشناس ترافیکی با اشاره به لزوم ارائه آموزشهای مرتبط به مردم
گفت :در حوزه پیوست اجتماعی این طرح باید با مردم صحبت شود
تا مردم ابعاد مختلف این طرح را بشناسند و بتوانند همراهی مناسبی
داشته باشند.
لزوم طراحی پکیجی از شیوههای مختلف در طرح جدید ترافیک
وی ب��ا بیان اینکه ما نمیتوانیم به هم��ه افراد بگوییم که در چه
س��اعتی وارد و چه س��اعتی خارج شوند ،اظهار کرد :باید پکیجی از

مفقودی
ب��رگ س��بز (س��ند) کمپانی و بنچ��اق اتومبی��ل  206 TU3ه��اچ بک مدل  89به ش��ماره
ش��هربانی 88ای��ران 346ص  26و ش��ماره موت��ور  14189030757ب��ه ش��ماره شاس��ی
 NAAD03ED3AJ134938بنام اینجانب مهدی طهماس��بی حاجی خلیلو به شماره ملی
 0014547007فرزند مصطفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

س��ند و برگ��ه س��بز خ��ودروی س��واری پ��ژو405GLXI
م��دل 1390ش��ماره موت��ور 12490006233:ش��ماره شاس��ی:
 NAAM11CAXBK639999ش��ماره پ�لاک58 :ایران 115م24
مفقود و فاقد اعتبار است.
مفقودی
برگ س��بز خودرو س��واری پراید تیپ ج��ی تی ایکس آی م��دل  1385به رنگ نوک
مدادی متالیک به ش��ماره موتور  1712439و ش��ماره شاسی  S1412285952759و
ش��ماره پالک ای��ران  238-11ب  47بنام محمدعلی زینلی مفق��ود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است .
مفقودی
برگ سبز و سند ماشین سواری هاچ بک سیستم پژو  206مدل  1395تیپ 206TU3
و ش��ماره موتور  165A0075633و شماره شاسی  NAAP03EE1GJ843755و
ش��ماره پالک ای��ران  584-82ن  27متعلق به رحیمه حجت مفق��ود و از درجه اعتبار
ساقط است .

مفقودی
کلیه مدارک تفنگ ته پر ساچمه زنی ساخت ترکیه به شماره س 242203
و اس��م تفن��گ  OZKAبنام علی اکبر امینی ب��ه کدملی 2259330347
فرزند ذبیح اله مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
آگهی تحدید حدود اختصاصی
در اجرای مفاد مندرج در تبصره ماده  13قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی تحدید حدود فروعات پالک -20اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع
در روستای طارم از توابع حاجی آباد در ساعت  10صبح تاریخ ذیل الذکر در محل وقوع ملک
بعمل خواهد آمد .لذا بدینوسیله به عموم مالکین ومجاورین اخطار می گردددر ساعت و روز مقرر
در آگهی در محل ملک حضور بهم رس��انند،بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور ،تحدید حدود
ملک با معرفی مالک یا نماینده قانونی وی انجام خواهد ش��د در نتیجه در اجرای ماده 20قانون
ثبت مجاوری که نس��ب به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل اس��ت می تواند ظرف
مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود بوسیله اداره ثبت به مرجع صالحیتدار
عرض حال دهد.همچنین مستند به ماده  86آئین نامه قانون ثبت اعتراض باید کتبی و مستقیما به
این اداره تسلیم گردد و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی
،دادخواست اعتراض به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی آن را به واحد ثبتی ارائه نماید در
غی��ر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانون��ی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت محل تسلیم نماید .در این صورت نسبت به ادامه
عملیات ثبتی بنام متقاضی اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.
امالک واقع در روستای طارم قطعه یک بخش هفت بندرعباس فروعاتی از پالک -20اصلی
-1پالک  360فرعی بنام آقای حسن اسعدی فرزند جواد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به
مساحت  128802متر مربع قسمتی از پالک -20/2اصلی .
تاریخ تحدید حدود :دوشنبه 1396/11/16
تاریخ انتشار  :شنبه 1396/10/23
م الف 1704/807 :
علی اصغر ولی پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان حاجی آباد

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات ش��رکت عرش گس��تران کامیاب ش��رکت سهامی خاص به
ش��ماره ثبت  9720و شناسه ملی  14004389904به استناد صورتجلسه
هیئ��ت مدی��ره م��ورخ  1395/12/11تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د :ـ کلیه
سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است .با ثبت
این مستند تصمیمات پرداخت سرمایه تعهدی انتخاب شده توسط متقاضی
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های
سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سنندج
شماره-2/1017 :خ

خبر

ش��یوههای مختلف طراحی شود تا مردم بر اساس برنامه زندگیشان
از یکی از روشها و شیوهها استفاده کنند و زندگیشان دچار اختالل
نشود .همچنین باید برای اقشار خاص نهادها و افرادی که به اقتضای
شغلش��ان به صورت روزانه و س��اعتی در این محدوده «آمد و شد»
میکنند ،تدابیر ویژهای اندیشیده شود و سبد ترکیبی ایجاد کنند تا هر
فردی به اقتضای شرایطش یک روش و شیوه در طرح جدید ترافیکی
را انتخاب کند و مدل طرح ترافیک برای مردم بهینه سازی شود.
لحاظ شرایط میان ه برای همه مشاغل
در ورود به محدوده طرح ترافیک
تش��کری هاشمی با بیان اینکه بعضی از مشاغل الزاما در تمام
هفت��ه باید در محدوده ط��رح ترافیک وارد و یا ت��ردد کنند ،گفت:
مگر میش��ود به پزشکی که بیمارس��تانش در داخل محدوده طرح
ترافیک اس��ت و ی��ا کارمندی که در داخل محدوده اس��ت ،بگوییم
نیایی��د؟ و نباید مدل صفر یا یک بگذاری��م که یا هیچ کس نیاید یا
همه بیایند و باید شرایط میانهای برای همه مشاغل در نظر بگیریم.
وی ،با بیان اینکه تعیین تعداد خودروهای مجاز در شورای ترافیک
تهران بر اساس یک کار علمی و کارشناسی و مبتنی بر مدل سازی
علمی است ،افزود :اینکه بگوییم تنها  80هزار یا  100هزار خودرو
میتوانند به محدوده طرح جدید ترافیکی وارد شوند ،باید بر اساس
مدلهای علمی باش��د و نمیتوان در یک گفتوگو یا در جلس��های
این عدد را اعالم کنیم ،بلکه باید مبتنی بر مدل کارشناسی با استفاده
از ابزارهای مدل سازی باشد.

آگهی تغییرات شرکت
آگه��ی تغییرات ش��رکت عرش گس��تران کامیاب ش��رکت س��هامی
خاص به ش��ماره ثبت  9720و شناس��ه مل��ی  14004389904به
اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطورفوق الع��اده مورخ
 1395/12/11تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضاء هیئت مدیره به قرار
ذی��ل برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند :آق��ای بهروز فرجی کد
ملی()3256344216ـ آقای افشار ظاهری کد ملی()3732099199
ـ آقای مهرداد رش��یدی کد مل��ی ( )3934432034به ترتیب خانم
ش��یما احمدی کدمل��ی ( )3732976750و آقای آرم��ان کوپال کد
ملی( )3733173988به س��مت بازرس��ین اصلی و علی البدل برای
مدت یکس��ال مالی انتخاب شدند .روزنامه کثیراالنتشار تفاهم جهت
درج آگهی های ش��رکت انتخاب ش��د.با ثبت این مس��تند تصمیمات
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ،انتخاب بازرس ،انتخاب مدیران انتخاب
شده توسط متقاضی در س��وابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم
ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
شماره-2/1018 :خ مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سنندج
رو نوشت آگهی حصر وراثت
آقای /خانم امیر جلیلی دارای شماره شناسنامه  11493به شرح دادخواست به کالسه:
112/520/96ح از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان حلیمه صارمی به شماره شناسنامه  4293درتاریخ 1391/7/22در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی  /متوفیه منحصر است به :
 -1امیر جلیلی فرزند حسنعلی به ش ش 11493متولد 1357صادره از رزن پسر متوفی
 -2علی جلیلی فرزند حسنعلی به ش ش 5020015679متولد 1369صادره از فامنین
پسرمتوفی
-3غالمرضا جلیلی فرزند حس��نعلی به ش ش  4موالی��د متولد 1350صادره از فامنین
پسرمتوفی
 -4مریم جلیلی فرزند حسنعلی به ش ش  47متولد 1359صادره از رزن دختر متوفی
 -5زهرا جلیلی فرزند حسنعلی به ش ش  6متولد 1361صادره از فامنین دختر متوفی
 -6زهره جلیلی فرزند حسنعلی به ش ش 141متولد 1367صادره از فامنین دختر متوفی
 -7حسنعلی جلیلی فرزند حسینعلی به ش ش 694متولد 1330صادره از فامنین همسر
متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی  /متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین
آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رییس حوزه شماره 112شورای حل اختالف فامنین
م الف483:
رو نوشت آگهی حصر وراثت
آقای /خانم محمد قنبری دارای شماره شناسنامه  694به شرح دادخواست به کالسه:
112/518/96ح از این حوزه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان علی آقا قنبری به شماره شناسنامه  133درتاریخ 1358/7/1در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی  /متوفیه منحصر است به :
 -1محمد قنبری فرزند علی به ش ش 694متولد 1338صادره از فامنین پسر متوفی
 -2ش��عبان قنبری فرزند علی آقا به ش ش  572متولد 1332صادره از فامنین پس��ر
متوفی
 -3صفر علی رحیمی فرزند علی به ش ش 205متولد 1321صادره از فامنین پس��ر
متوفی
-4محرم رحیمی فرزند علی به ش ش 204متولد 1317صادره از فامنین پسر متوفی
 -5ابراهیم قنبری فرزند علی به ش ش 0371614181متولد 1348صادره از قم پسر
متوفی
 -6حسین رحیمی فرزند علی به ش ش 203متولد 1315صادره از فامنین پسر متوفی
 -7صدیقه فرزند جانعلی به ش ش 53متولد  1300صادره کمیجان همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی  /متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین
آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رییس حوزه شماره 112شورای حل اختالف فامنین
م الف484:

برگزاری «جشنواره شکوفا» با همکاری
شهرداری تهران و دانشگاه امیرکبیر
تفاهم – گروه ش��هری :ششمین جشنواره
ش��کوفا (شهروند کارآمد و فناوری اطالعات) با
هدف کارآمدس��ازی ش��هروندان بر پایه فناوری
اطالعات با ش��عار «ش��هروند کارآمد  -شهروند
هوش��مند» در ته��ران برگزار می ش��ود .در این
جشنواره که به همت شهرداری تهران و دانشگاه
صنعت��ی امیرکبیر برگزار می ش��ود ،ش��هروندان
تهران��ی آثار و ای��ده های خود را به جش��نواره
ارس��ال م��ی کنن��د و ب��رای اولین ب��ار« ،بانک
ایده های ش��هروندی» در تهران منتش��ر خواهد
شد .میثم مجیدی-دبیر جشنواره ضمن بیان این
مطلب که شهروندان تهرانی در  4محور به رقابت
خواهند پرداخ��ت ،افزود :رباتی��ک ،بازی های
رایانه ای ،رسانه های دیجیتال و خدمات مبتنی بر
تلفن همراه  4محور اصلی این جشنواره هستند.
وی ،اضاف��ه کرد :محور رباتیک دو بخش اصلی
دارد که شهروندان تهرانی می توانند ضمن ارسال
ربات های ساخته ش��ده خود ،در لیگ رباتیک
نیز به رقابت بپردازند .شایان ذکر است اختتامیه
ششمین جشنواره شکوفا 24 ،بهمن ماه سال جاری
در سالن اجالس س��ران برگزار خواهد شد و به
نفرات برگزیده جوایزی اهدا می شود.
برپایی تورهای گردشگر 
ی
در بافت تاریخیمنطقه 11
ش��هردار منطقه ،11با اشاره به اینکه بخشی
ی بوده و بافت
از منطق��ه  11جزء حصا ر ناص��ر 
ب میش��ود ،گفت :طی
ی تهران محس��و 
تاریخ�� 
ماههای آینده در این محدوده تورهای گردشگری
برگزار خواهی م کرد.
نص��را ...آبادی��ا ن در گفتگ��و ب��ا باش��گاه
خبرن��گاران جوان ،با بیان اینکه طی  3ماه آینده
 2جش��نواره بینالمللی در منطق�� ه  11در حوزه
موس��یقی و تئات ر برگ��زار میش��ود ،اظهار کرد:
ی و تئات ر  2رخداد بینالمللی
جش��نواره موس��یق 
هستن د که کمت ر از  75روز دیگ ر در تئات ر شه ر و
تاالر وحدت برگزار میشوند .وی ،با بیا ن اینکه
ی در
ش بیشتر 
ت و تال 
ی با هم 
امس��ا ل ش��هردار 
ی اعتال بخشیدن به جایگاه هنر در انقالب
راستا 
ی حضور پیدا خواهد کرد ،تأکید کرد :ما
اس�لام 
در کنار وزارت ارش��ا د بستری را فراهم خواهیم
کرد تا شهروندا ن از این جشنواره استفاده بیشتری
کنن د و آثار خود را در آن ارائه کنند .وی تصریح
ش خود را
کرد :ش��هرداری منطقه  11تم��ام تال 
ب برای این  2رخداد
خواهد کرد تا بستری مناس 
ی فراهم کند و مرد م هم بتوانند در شرایط
بینالملل 
ت و آمد کنند.
بهتری رف 

اصالحیه آگهی ماده 3
احترام��ا پیروچ��اپ آگهی ماده  3نوب��ت اول  96/10/06و
نوبت دوم 96/10/21
به شماره م الف  442بنام متقاضی حسین رستمی فرزند علی
اکبر به ش ش  18صادره از فامین ،که نوبت دوم به علت عدم
چ��اپ روزنامه تفاهم ( 96/10/21نوبت دوم) بدین وس��یله
اصالح می کردد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره کل ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ي موض��وع ماده  3قانون و ماده  13آئي��ن نامه قانون تعيين تكليف وضعي��ت ثبتي و اراضي و
ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره 1396/278مورخ 96/3/8هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی اسدآباد تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي احد نادری بینا فرزند امید علی بش��ماره شناس��نامه  311صادره ازاسد آباد در
شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت201متر مربع در قسمتی از پالک  1855اصلی واقع در
اسد آباد– خیابان کاشانی – کوچه شهید کیومرث غالمی خریداری با واسطه از مالك رسمي حاج
حس��ن قهرمانی محرز گرديده اس��ت لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
مي توانند از تاريخ انتش��ار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس
از اخذ رس��يد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند.بدهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد.
م الف1875:
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد -کامران متقی
تاريخ انتشار اول  96/10/23 :تاريخ انتشار دوم96/11/8:

آگه��ی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره  139660326009000580مورخ  96/9/18هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان
فامنین تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای حسین رستمی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه
 18صادره از فامنین به شماره ملی  5029963741در اعیانی ششدانگ بانضمام عرصه 79
ش��عیر مشاع از  96شعیر شش��دانگ یکباب خانه بمساحت دویست مترمربع قسمتی از پالک
 99اصلی واقع در بخش پنج همدان اراضی ماماهان خریداری رس��می آقای رضا حس��ینی
مح��رز گردیده اس��ت .بنابراین به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
اسناد و امالک شهرستان فامنین تسلیم و پس از اخذ رسید ،در مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت در صورت پایان
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار :نوبت اول  96/10/6نوبت دوم 96/10/21
رضا بیات -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین
م الف 442

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظ��ر ب��ه اینکه هی��ات حل اخت�لاف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک بندرعباس بش��رح رای ش��ماره
 139660323136000196مورخ  1396/8/24تصرفات مالکانه محمود جعفری بفروئی فرزند محمد علی
تحت عنوان سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  25/24مترمربع قسمتی از پالک  16اصلی
واقع در محله نایبند شمالی بخش یک بندرعباس به استناد بند الف ماده یک قانون مذکور را تایید نموده است به
جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردید و
از همین رو در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی برای اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی می گردد چنانچه طی مهلت
دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس وارد نگردد
سند مالکیت بر اساس مفاد رای صادر فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت
وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت طی مهلت یک ماه به دادگاه صالح
محل مراجعه و تقدیم دادخواست نمائید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست،
اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
نوبت دوم 1396/10/23
تاریخ انتشار :نوبت اول 1396/10/6
ابوالحسن دستوری -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس -منطقه یک
م الف 34719

