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اخبار
سامانهپرداختعوارضترددبدون
توقفآزادراهيرونماييشد
ســامانه يکپارچــه پرداخــت نوين در
آزادراههاي کشــور که امــکان پرداخت
عــوارض تردد بــدون توقــف را فراهم
ميکند با حضور وزير راه و شهرســازي
به بهرهبرداري رســيد .به گزارش تسنيم،
مظلوم مديرعامل شرکت مجري در جمع
خبرنگاران با اشاره به همکاري مشترک
چند شرکت بزرگ حوزه  ICTو پرداخت
الکترونيک در راســتاي تامين تمام زير
ســاختهاي مورد نياز بــراي راهاندازي
سامانه مذکور اظهار کرد :پرداخت عوارض
بدون تردد در آزادراههاي کشور (سپندار)
نخستين ســامانه يکپارچه پرداخت نوين
آزادراهي کشور اســت با هدف عمل به
ماموريــت وزارت راه و شهرســازي در
توســعه فناوريهاي نوين در حوزه حمل
و نقل و سرعت دهي ،سهولت استفاده و
ارتقاي کيفيت در جهت شناسايي و وصول
خودکار عوارض تردد در آزادراههاي کشور
راهاندازي شده است.
بقاي بنادر به شهر بندري
بستگي دارد
وزير راه و شهرسازي
با بيان اينکه سازمان
بنــادر و دريانوردي
بايــد با شــهرهاي
بندري ارتباط مؤثري
داشته باشند ،گفت :سازمان بنادريها فکر
ميکنند ميخواهند تيغشان بزنند اما اگر
شهر بندر نباشــد منافع سازمان بنادر هم
لطمه ميخورد .به گزارش تسنيم ،عباس
آخوندي در مراسم امضاي  13تفاهمنامه
جذب سرمايه در مناطق بندري کشور با
بيان اينکه شاهد تحرک خوبي در حمل
و نقل دريايي هستيم ،اظهار کرد :قدرت
رقابت،تجهيزات،ايمنــي ،عملکرد روان و
آسان ،سختافزار و نرمافزار ،سيستمهاي
مقررات و ..از جlله مــوارد مهم در حوزه
بنادر است ،سرجمع بايد سازمان بنادر ثابت
کند قدرت رقابت با جنوب ايران را دارد،اگر
نتوانــد اين کار را انجام دهد با مشــکل
جدي مواجه خواهيم شــد .وي بيان کرد:
ما ايرانيها نسبت به موقعيت جغرافياي
سياسي ايران تکيه ميکنيم و داالن عبور
شمال-جنوب و شرق -غرب هستيم اما
تکنولوژي نشان داده تکيه بر مزيتهاي
نسبي به هيچ وجه کفايت نميکند و بايد
به مزيتهاي رقابتي تکيه کنيم.

گروه راه و مسکن :وزارت راه و شهرسازي
کمر به گراني سوخت بسته است .استدالل
اين وزارتخانه لزوم گراني ســوخت براي
نوســازي نــاوگان عموميحملونقل و
اجبار مردم به اســتفاده از لوازم حملونقل
عموميبهواسطه گراني سوخت است .آنان
بر اين اعتقاد هستند با افزايش استفاده از
حملونقل عموميجادهها خلوتتر ميشود
و درنتيجه ايمني بيشــتر و تلفات جادهاي
کمتر ميشود .با توجه به عملکرد دولت در
حوزه حاملهاي انرژي از يکسو و عملکرد
کلي آخونــدي در وزارت راه قابلتأمل به
نظر ميرسد.اما چند وقتي است مسئوالن
اين وزارتخانه به گراني مطرحشده اوليه نيز
بسنده نکردهاند و اعتقاددارند ميزانگراني
ناچيز اســت و بايد گرانــي افزايش يابد.
چندي پيــش وزير راه و شهرســازي در
حاشيه همايش «مديريت ايمني راه مجمع
جهاني راهها «پيارک» گفت« :نوســازي
ناوگان باقيمت سوخت ارتباط مستقيم دارد،
هرچقدر سوخت ارزان باشد ،عالقهمندي به
نوسازي ناوگان کاهش مييابد .وزير راه و
شهرسازي همچنين اظهار کرد  :تا زماني
که قيمت ســوخت در ايران ارزان باشــد،
حملونقل شخصي به عموميمنتقل نشده
و جادهها ايمن نخواهد شد .بعد از او مهرداد
تقي زاده معاون حملونقــل وزارت راه و
شهرسازي در نشست خبري از سناريوي
گراني بنزين براي کاهش تلفات جادهاي
خبــر داد « .عصر ايرانيان» در گزارشــي
با عنــوان « گراي آخونــدي براي گراني
سوخت!» اين اظهارات را نقد و بررسي و با
نمايندگان مجلس درباره اين موضوع گفتگو
کرده بود .اين روزنامه با بررســي نظرات
نمايندگان از اســتداللهاي غيرمنطقي و
غير کارشناسي وزير راه درباره لزوم گراني

اصرار وزارت راه برگرانی بیشتر سوخت

همراه با اصالح اين سياســت واجب است
طرح هدفمندســازي يارانهها را توأمان با
اصــاح قيمت حاملهاي انــرژي دنبال
کنيم.

در هر حوزهاي با افزايش درامد از جيب
مردم مديريت آسان است

ســوخت گزارشــي با عنوان «مجلس در
مقابل گراي آخوندي» منتشر کرد.
محمدرضا رضايي کوچــي نماينده مردم
جهرم و رئيس کميسيون عمران مجلس
در گفتگو با «عصر ايرانيــان» گفته بود:
آسانترين و بدترين راه سوق دادن مردم از
وسيله شخصي به سمت وسيله حملونقل
عموميافزايش قيمت سوخت است مردم
قدرت خريد سوخت را نداشته باشند.

معاون وزير راه و شهرســازي در نشست
خبري نمايشگاه حملونقل و صنايع وابسته
با ابراز نارضايتي نســبت به ميزان افزايش
قيمت سوخت ،گفت :ميخواهند گازوئيل را
از  ۳۵۰تومان به  ۴۰۰تومان افزايش دهند
که خيلي گران نميشــود ،اين کار ممکن
است کرايهها را  ۱۰درصد افزايش دهد.وي
افزود :اين ميزان افزايش قيمت سوخت در
مقايسه با تورم ساليانه عدد چنداني نيست.

اين پايان سناريو دولت نبود و محمد نوبخت
سخنگوي دولت از احتمال افزايش قيمت
بنزين به بيش از  ۱۵۰۰تومان در سال ۹۷
خبر داده بود و در خصوص افزايش قيمت
بنزين تا  1500تومان ،توضيح داد :در قانون
بودجه سال جاري و لوايح گذشته هميشه
ظرفيتي براي اصــاح قيمت حاملهاي
انرژي در نظر گرفته ميشود.
بعد از نوبخت روز پيش داوود کشاورزيان

در همين خصوص دکتر عبدالمجيد شيخي،
اقتصاددان در گفتگو با «عصر ايرانيان» با
اشــاره به اصرار مســئوالن وزارت راه و
شهرسازي برگراني بيشتر سوخت با بهانه
اينکــه درآمدهاي ناشــي از گران کردن
نرخ سوخت بايد صرف توسعه حملونقل
عموميشود ،گفت :ما نياز به منطقي سازي
نرخ سوخت هستيم اما قرار بر اين بود که

بنزین لیتری  1500تومان

دولت درک درســتی از شــرایط
اقتصادی کشور ندارد

همراه با طرح هدفمندسازي يارانهها توأمان
منطقي سازي نرخ پرداخت يارانههاي قيمت
حاملهاي انرژي و ســوخت هم منطقي
شود .وي بابيان اينکه دولت درک درستي
از شــرايط اقتصادي کشور ندارد ،افزود :در
وضعيت فعلي اقتصاد کشور بستر مناسبي
براي ناهماهنگي در اين  2سياست ( گراني
حاملهاي انــرژي و هدفمندي يارانهها)
نيست .شيخي با اشاره به يکي از کارهاي
بسيار غلط دولت گفت :دولت اين بهصورت
ناهماهنگ در حال طرح اين  2مقوله است
که طرح اين مسئله شوک به اقتصاد است
و هم اجراي اين طرح يک شوک ديگري
به اقتصاد نابسامان کشور است.
اين اقتصاددان اظهار کرد :با توجه به وجود
فاصله طبقاتي بين اقشــار مختلف مردم
کشور نياز به اصالح قيمتهاي حاملهاي
انرژي و سوخت داريم اما نه به قيمت نابود
کردن اقشار ضعيف جامعه در شرايط فعلي؛

شيخي خاطرنشان کرد :مديران و مشاورين
اقتصادي در کشــور درک درستي راجع به
هدفمنــدي يارانهها بهترين فرصت براي
اصالح اقتصاد کشور است ،ندارند.
اين اقتصاددان تصريح کرد :در اين دولت
ناهماهنگ ،هرکسي به هر طريقي نظريهاي
ميدهد غافل از اينکه چقدر نظرش قابلاجرا
و منطقي است .در حوزه حملونقل که هيچ،
در هر حوزهاي بــا افزايش درامد از جيب
مردم ميتوان به بهترين نحو مديريت نمود
اما مسئله اينجاست اين به قيمت ايجاد يک
موج تورميديگر در کشور تمام ميشود و
مردم بيشتر از گذشته اعتماد خود را به اين
دولت از دست ميدهند.
با توجه به رفتار طرفــداران دولت در چند
وقت گذشته مشخص است که دولت در
حال از دست دادن طرفداران خود بهواسطه
سياستهاي غلط خود است و دولت بهتر
اســت بهجاي فشار بيشتر بر مردم به فکر
جلب اعتماد آنان باشد.
بنابراين گزارش بايد ديد دولت براي جبران
سياســتهاي غلط خود در عرصه اقتصاد
بازهم براي کمبود بودجــه خود به مردم
فشار ميآورد؟اصرار دولت برگراني سوخت
تبعات زيادي در جامعه به دارد و موج گراني
در همه عرصههاي اقتصاد کشور به دربر
خواهد داشت چراکه گراني اين حاملهاي
انرژي تأثير مستقيم بر حملونقل که يکي
از زيرساختهاي اساسي کشور است خواهد
داشت.

يک مقام مسئول خبر داد

مديرعامل شــرکت ساخت و توسعه از پيشرفت ۸۸
درصدي فاز يک آزادراه تهران ـ شــمال خبر داد و
گفت :در وضع موجود ،ميتــوان از قطعه يک اين
آزادراه بهرهبــرداري کرد .به گــزارش مهر ،خيراهلل
خادميدر حاشيه دومين نمايشگاه حمل و نقل و صنايع
وابسته در نشست خبري با بيان اينکه شرکت ساخت
و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور ،تعهد احداث
 ۴۱هزار کيلومتر انواع شبکههاي ريلي و جادهاي را در
دستور کار دارد ،گفت ۱۶ :هزار کيلومتر از اين ميزان،
شامل انواع جاده و ريل تحويل و عمليات اجراي آنها
تکميل شده اســت ،بخش ديگري نيز در حال اجرا
بوده و مقــداري از اين تعهدات ،عمليات اجراي آنها
هنوز شروع نشده است .وي ادامه داد :شرکت ساخت
و توســعه قرارداد احداث  ۳۴۱۰کيلومتر شبکه ريلي
را در دســت ســاخت دارد و  ۵۰۰۰کيلومتر راهآهن
ديگر نيز در دست مطالعه داريم که بايد تأمين اعتبار
شوند .خادميافزود :اين شرکت قرارداد احداث ۳۹۰۰

خواهان ســعید افشــاران با وکالت وحید حســن زاده دادخواســتی به طرفیت خوانده /سید عادل
صــدرزاده به خواســته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان مشــهد نموده که جهت
رسیدگی به شعبه  254شورای حل اختالف مشهد مجتمع شماره 5شهرستان مشهد واقع در مشهد-
میــدان میــرزا کوچک خان –روبروی تاالر پردیس ارجاع و به کالســه  254/960718ثبت گردیده
که وقت رســیدگی آن مورخ  1396/11/4و ســاعت  8:30تعیین شده اســت .به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی
و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می
شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
48961
مسئول دفتر شعبه  254شورای حل اختالف مجتمع شماره  5مشهد
خواهان محمد کاظم جمعه زاده دادخواســتی به طرفیــت خوانده/خواندگان زینب و مجید فتحی به
خواســته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان مشهد نموده که جهت رسیدگی به
شــعبه  250شــورای حل اختالف مشهد مجتمع شماره 5شهرستان مشــهد واقع در مشهد -میدان
میرزا کوچک خان ارجاع و به کالسه  960780ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1396/11/8
و ساعت  9تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز
ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد
آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
48962
منشی شعبه  250شورای حل اختالف مجتمع شماره  5مشهد
بدین وســیله پیرو آگهی های قبلی به محمدرضا حســین زاده فعال مجهول المکان ابالغ میشــود
در مورد دادخواســت غالمرضا نیک پور علیه شــما بخواســته مطالبه وجه بموجب حکم شــماره
 9609977508900925در پرونده کالســه  960496به پرداخت مبلغ  50/000/000ريال بابت اصل
خواســته چک  .ش  1396/6/14 – 919479بانک ملی و جبران (پرداخت) خســارت وارده به سبب
تاخیر در تادیه بر اســاس(فرمول مبلغ چک ضربدر شــاخص بهای کاالهــا و خدمات مصرفی در
تاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در تاریخ صدور چک) و نیز
پرداخت مبلغ  2/955/000ريال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و آگهی در حق خواهان
غالمرضا نیک پور محکوم شده اید مراتب بدین وسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی
و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه  250شورای حل اختالف مجتمع شماره  5مشهد 48963
بدین وســیله پیرو آگهی هــای قبلی به رضا زارعــی فعال مجهول المکان ابالغ میشــود در مورد
دادخواســت بهروز بخشــنده علیه شــما بخواســته تنظیم ســند خــودرو بموجب حکم شــماره
 9609977508600926در پرونده کالســه  960608به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم
سند رسمی یک دستگاه خودرو به شماره شهربانی  672ط  49ایران  36بنام خواهان محکوم شده
اید مراتب بدین وسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در
مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه  247شورای حل اختالف مجتمع شماره  5مشهد 48964
خواهان غالمرضا ولی زاده دادخواســتی به طرفیت خوانده سید حکیم حسینی به خواسته مطالبه
وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  250شورای
حل اختالف مشهد مجتمع شماره 5شهرستان مشهد واقع در مشهد -میدان میرزا کوچک خان ارجاع
و به کالسه  960649ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ  1396/11/7و ساعت  9صبح تعیین
شــده اســت .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون
آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
48965
منشی شعبه  250شورای حل اختالف مجتمع شماره  5مشهد
خواهــان جواد مجدی دادخواســتی به طرفیت خواندگان ســید مجتبی رضوی گوش و سوســن
محمدنیا به خواسته تنظیم سند خودرو پراید مدل  86به شماره پالک  924س  56ایران  (36شماره
پالک جدید  595و  55ایران  )12تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی

فاز يک آزادراه تهران ـ شمال آماده بهره برداري است

کيلومتر آزادراه را نهايي کرده که  ۱۹۳۰کيلومتر آن
در حال اجرا بوده و مابقي در حال مطالعه است؛ ضمن
اينکه در بخش آزادراهي ،تمايل سرمايهگذاران براي
مشارکت در ساخت در حال افزايش است .معاون وزير
راه و شهرسازي تأکيد کرد :شرکت ساخت و توسعه
همچنين احداث  ۷۷۵۰کيلومتر بزرگراه و راه اصلي
را در دســت اجرا دارد و از ابتداي امســال که بحث
مديريت احداث راه روســتايي به اين شرکت واگذار
شد ،متعهد به ساخت  ۳۰۰۰کيلومتر راه روستايي شد
که  ۱۰۰۰کيلومتر آن جزو تعهدات سال  ۹۶است و
تا پايان سال جاري به اتمام ميرسد .به گفته خادمي،
اعتبار مــورد نياز براي احداث  ۴۱هزار کيلومتر انواع
راه شامل جاده و ريل ۱۴۲ ،هزار ميليارد تومان است.
مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل
و نقل کشور اظهار کرد :در بخش پروژههاي اقتصاد
مقاومتي در سال  ۹۶ميبايست  ۲۶۳۰کيلومتر انواع
راه و ريل بســازيم که  ۵۱۶کيلومتر آن ،مسير ريلي

و  ۲۳۷کيلومتر آن ،توســعه آزادراهي است که جزو
تعهدات ما در ســال  ۹۶بوده و بخشي از آن به سال
 ۹۷منتقل ميشود .همچنين نسبت به ساخت ۸۵۰
کيلومتر بزرگراه در پروژههاي اقتصاد مقاومتي سال
 ۹۶تعهد داريم که تا پايان امسال تکميل خواهد شد.
بنابراين به طور کل پيشرفت پروژههاي تعريف شده
در بخش اقتصاد مقاومتي تاکنون  ۷۷درصد است.
وي درباره کاهش بودجه شــرکت ساخت و توسعه
زيربناهاي حمل و نقل کشــور در ســال  ۹۷گفت:
رويکرد ســازمان برنامه و بودجه اين است که براي
پروژههاي عمراني ،کمتــر از رديفهاي بودجهاي
دولتي اســتفاده کند و بيشتر به سمت تأمين اعتبار
از محل منابع بخــش خصوصي و فاينانس حرکت
کند؛ به همين دليل کاهش چشمگير بودجه شرکت
ساخت ( ۴۹درصد) را در رديفهاي اعتباري سال ۹۷
خواهيم داشت .خادميدرباره قطعه يک آزادراه تهران
ـ شمال خاطرنشــان کرد :پيشرفت اين پروژه طبق

به شــعبه  249شورای حل اختالف مشهد مجتمع شماره 5شهرستان مشهد واقع در مشهد -میدان
میرزا کوچک خان ارجاع و به کالسه  960974ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1396/11/7
و ســاعت  8:30تعیین شــده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به
تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع
از مفاد آن به شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
48966
منشی شعبه  249شورای حل اختالف مجتمع شماره  5مشهد
خواهان ســید ماشــااله بزرگمنش دادخواستی به طرفیت خوانده سید حســن سیدی به خواسته
مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان مشــهد نموده که جهت رســیدگی به شعبه 250
شورای حل اختالف مشــهد مجتمع شماره 5شهرستان مشهد واقع در مشهد -میدان میرزا کوچک
خان ارجاع و به کالســه  960767ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ  1396/11/5و ساعت 9
صبح تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده
 73قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن
به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
48967
منشی شعبه  250شورای حل اختالف مجتمع شماره  5مشهد
خواهان :آقای عبدالعظیم کارخانه یوســفی فرزند عبدالمطلب به نشانی ورامین – بلوار رسالت – ک
ش حیدریــان – پ  1خوانــدگان .1 :آقای رضا هداوند فرزند فریدون به نشــانی ورامین – خیابان
طالقانی – کوچه دانشــمند – پالک  – 6طبقه اول * .2خانم عصمت باالغالمی فرزند غالمحســین به
نشــانی ورامین – بلوار امام رضا(ع) – کوچه صداقت – پالک  .3 39جعفر شــه مرادی به نشــانی
مجهول المکان  .4ورثه مرحوم نوراله شه مرادی به نام های الف) خانم طاهره شه مرادی ب) آقای
حسن شه مرادی ج) آقای جعفر شه مرادی (خوانده ردیف سوم) د) خانم نرگس شه مرادی ه) خانم
صدیقه شــه مرادی همگی مجهول المکان خواســته ها .1 :الزام به انتقال ســند  .2مطالبه خسارات
دادرســی گردشــکار :دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل
مبادرت به صــدور رأی می نماید .رأی دادگاه در خصوص دادخواســت آقای عبدالعظیم کارخانه
یوســفی به طرفیت خواندگان  .1آقای رضا هداوند  .2خانم عصمت باباغالمی  .3آقای جعفر شــه
مرادی  .4ورثه مرحوم نوراله شــه مرادی به نام های الف) خانم طاهره شه مرادی ب) آقای حسن
شــه مرادی ج) آقای جعفر شــه مرادی (خوانده ردیف ســوم) د) خانم نرگس شــه مرادی ه) خانم
صدیقه شــه مرادی به خواســته الزام خواندگان به انتقال سند ملک مشــاعی از پالک ثبتی 60/95
واقع در ورامین بلوار امام رضا کوچه شهدای فرهنگی به مساحت  150مترمربع با احتساب هزینه
دادرسی با استناد به کپی مبایعه نامه ها و گواهی حصر وراثت به شرح دادخواست تقدیمی ،دادگاه
نظر به محتویات پرونده و مستندات خواهان خصوص ًا مبایعه نامه های استنادی به ترتب و تعاقب
ایادی را از خواهان تا مالک رســمی سند اثبات می کند و مالکیت رسمی خواندگان ردیف چهارم با
پاســخ استعالم وضعیت ثبتی ملک و گواهی حصر وراثت احراز می گردد و با توجه به اینکه تنظیم
و انتقال ســند رســمی از لوازم و توابع قرارداد بیع اســت و هیچ یک از خواندگان با وصف ابالغ و
نشــر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و دفاع مدللی نداشــته اند دادگاه خواسته خواهان را
مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد  220 ،219 ،10و  223قانون مدنی و مواد  515و 519
قانون آیین دادرســی مدنی خواندگان ردیف چهارم (وراث مرحوم نوراله شــه مرادی) را محکوم
می نماید به انتقال ســند ملک مشــاعی از پالک ثبتی  60/59واقع در ورایمن ،بلوار امام رضا کوچه
شهدای فرهنگی به مساحت  150مترمربع به نام خواهان و پرداخت مبلغ  880.000ریال بابت هزینه
دادرسی در حق خواهان و در خصوص خواسته خواهان نسبت به سایر خواندگان با توجه به اینکه
در صورت انتقال سند توسط خواندگان ردف چهارم (مالکان رسمی) به نام خواهان ،تکلیفی متوجه
ســایر خواندگان (ایادی میانی) نخواهد بود لذا مســتنداً به ماده  2و  197قانون آیین دادرسی مدنی
حکم به بی حقی خواهان نسبت به ایشان صادر و اعالم می گردد .این رأی نسبت به خوانده ردیف
دوم حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر
اســتان خواهد بود و نسبت به ســایر خواندگان غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل
واخواهی در این دادگاه و خواهد بود و نسبت به سایر خواندگان غیابی است و ظرف بیست روز از
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس از تاریخ انقضای واخواهی ظرف بیست روز قابل
تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.خ/م.الف 1440
یاسر دانیالی – دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین

برنامه در حال انجام است و همکاري خوبي با بنياد
مستضعفان داريم؛ پيشرفت فيزيکي اين پروژه تا روز
گذشته  ۸۸درصد بود که با توجه به اينکه  ۱۲درصد
باقيمانده مخل تردد نيســت ،ميتوانيم در وضعيت
موجود ،از آن بهرهبرداري کنيم .از ديگر اقدامات انجام
شده در اين آزادراه ،دو پوششه کردن سقف سرتاسر
تونلهايي است که طول آنها قابل توجه بوده و اين
اقدام با هدف افزايش ايمني در برابر آتشسوزي انجام
ميشود .بخشي از مسير نيز به صورت رويهي ب ِ ُتني
ساخته خواهد شد.

اخبار
فعاليت پروازي مرکز آموزش
معراج تعليق شد
مــــــدير روابط
عمو ميســا ز ما ن
هواپيمايي کشوري
از تعليــق فعاليت
پروازي مــــرکز
آمــوزش معــراج خبر داد .بــه گزارش
تســنيم ،رضا جعفرزاده اظهار کد :پيرو
انتشــار کليپي (تحت عنوان ويدئويي از
پرواز هواپيما با نام ســقوط هواپيما) در
فضــاي مجازي از پرواز غير آموزشــي
هواپيماي سسنا  172شرکت هواپيمايي
معراج ،فعاليت پروازي مرکز آموزش اين
شرکت به حالت تعليق درآمد .وي افزود:
با توجه به بررســيهاي صورت گرفته
توسط استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي
کشــوري ،وجــود يافته ســطح يک و
مطابق با مقررات منــدرج در ARO.
 )1()b(350.GENفعاليت پروازي آن
مرکــز از تاريــخ  96/9/26تا رفع يافته
مربوطه تعليــق و فعاليت پروازي خلبان
پرواز مذکور نيــز تا اطالع ثانوي تعليق
شد .با امضاي تفاهمنامه همکاري مناطق
آزاد و گمرک ســهميه واردات پوشاک و
کاالي همراه مسافر  ۷منطقه آزاد کشور
تا پايان سال جاري اعالم شد .به گزارش
تسنيم ،بر اساس اين تفاهمنامه سهميه
پوشاک مناطق آزاد تا پايان سال جاري
تعيين شد.تعيين و تصويب سهميههاي
مذکور طي بخشنامهاي از سوي مديرکل
مرکــز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه
گمرک به گمــرکات همجوار با مناطق
آزاد تجاري – صنعتي ابالغ شد.
ذوبآهن در توليد ريل
مشکل دارد
معاون ساخت و توسعه راهآهن شرکت
ساخت و توســعه زيربناهاي حملونقل
گفت :کارخانــه ذوب آهن اصفهان در
توليد ريل مشــکل دارد .بــه گزارش
تســنيم ،جبارعلي ذاکري در نشســت
خبــري دربــاره تامين ريل مــورد نياز
پروژههاي ريلي اظهار کرد :امسال برنامه
تکميل  516کيلومتر راهآهن را در دست
اجرا داشــتهايم که تا االن  440کيلومتر
تکميل شده است ،با اين کار حدود 916
کيلومتــر خطوط راهآهن (با احتســاب
خطوط ساخته شده در سالهاي قبل) به
شبکه ريلي کشور افزوده ميشود.وي با
اشاره به اينکه توسعه ريلي کشور مانند
آب جاري رودخانه اســت و نميتوانيم
مانع آن شويم ،افزود :ذوبآهن را براي
توليد ريــل قبول داريــم و آنها اعتماد
داريم؛ چــون به لحاظ زمان و هزينه به
صرفه است .واقعيت اين است که هنوز
ذوبآهن اصفهان نتوانســته به ظرفيت
حداقلي در توليد برسد و مشکالت اوليه
توليد ريل را دارند.

آگهــی موضوع ماده  3قانون و مــاده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رســمی قطعه یک ایالم برابر رأی شماره  139660315001002620مورخ
 1396/9/19هیــأت اول  /هیأت دوم موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن عباس پور فرزند
جمال الدین  ،به کد ملی  4529833046مقدار  4ســهم از  6ســهم (ششدانگ) یک باب ساختمان  ،به
مســاحت  150/47متر مربع  ،پالک شــماره  67فرعی از  1474اصلی  ،واقع در ایالم – میدان امام
حســین – خ سالک – کوچه شفق  ،خریداری شــده از رستم کریمی و منتسب به مالکیت فتاح خان
و امیرخــان گل محمدی  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی  15روز آگهی
می شــود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می
توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشــار اولین آگهی اعتراض خود را به این اداره تســنیم و پس
از اخذ رســید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســنیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول 96/9/29 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم96/10/14 :
صفری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم
هیــأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی
آگهــی موضــوع ماده  3قانون و ماده  13آییــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و اراضی
و ســاختمان های فاقد ســند رسمی برابر رأی شــماره  139660301060006513و اصالحی اول
 139660301060006578و اصالحــی دوم  139660301060007710هیــأت اول /دوم موضــوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حــوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وحیدرضا خدایی فرزند محمد
به شــماره شناسنامه  827صادره از شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت
 1280/06مترمربــع از پــاک  4فرعــی از  86اصلی واقــع در قریه قنات کوچــک آبباریک ورامین
خریداری از مالک رســمی آقای رضادارندی به مقدار  629/06مترمربع و حســین فخاری به مقدار
 651مترمربع و نامه جهاد  96/220/86509مورخه  1396/6/13محرز گردیده اســت .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت خواهد شد.ث/م.الف  661تاریخ انتشار
نوبت اول 96/9/14 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/9/29 :
محمد رحیم پور راینی – رئیس ثبت اسناد و امالک
برگ اجرائیه؛مشــخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی -۱ :زهرا نوذری امجد -۲سحر حمداصل
-۳ســاره حمد اصل نام پدر -۱:احمد -۲فارس  -۳فارس شــغل:خانه دار نشــانی محل اقامت :
مارلیک،خیابان دکتر حسابی-نسترن ۲ساختمان ماهان واحد  ۱۱محکوم به بموجب دادنامه شماره
 ۱۸۱مورخ  96/۲/۳۰شــورای حل اختالف مالرد شعبه سوم محکوم علیه محکوم است به پرداخت
ماهیانــه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰یک میلیون تومان بابت نفقه فرزندان مشــترک از تاریخ  ۹۵/۱۰/۲۶تا زمان
آینده در حق محکوم له می باشــد از فرزندان مشــترک سحر و ساره رای صادره غیابی می باشد.
مشــخصات محکوم علیه :نام و نام خانوادگی :فارس حمد اصل به نشانی تهران خیابان ماسداران
تقاطع شهید لواسانی برج آسمان شماره  ۲۳محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه -1 :پس
از ابــاغ اجرائیه ظــرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد  -2 .ترتیبی برای پرداخت محکوم به
بدهد  -3 .مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتیکه
خــود قــادر به اجر ای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلــت ده روز صورت جامع دارائی خود را به
قســمت اجرا تســلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد ار انقضاء
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید  .لیکن برای فرار در
پرداخــت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای
تمام یا قســمتی از مفاد اجرائیه متعســر باشد به مجازات حبس از  61روز تا  6ماه محکوم خواهید
شــد  -4 .عالوه بر موارد باال که قســمتی از ماده  34قانون اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی
از قانون اجر ای احکام و قانون آئین دادرســی مدنی مصوب  79/1/21و همچنین مفاد قانون نحوه
اجــرای محکومیتهای مالی مصوب  10آبان  1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اســت  .توجه
نموده و به آن عمل نماید.
اجرا حکم منوط است به تودیع ضامن شعبه  ۳شورای حل اختالف مالرد  ۵۰۰۶الف م

