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اخبار
ايجاد بازار رقابتي به ادغام
ايرالينها ميانجامد

رئيس ســازمان هواپيمايي کشــوري با
بيان اينکه بــازار رقابتي بــر ادغام در
صنعت هوايي ارجحيــت دارد ،گفت :با
ايجاد بازار رقابتي ســالم شــرکتها به
دنبال ادغام خواهند رفــت .به گزارش
فارس ،علي عابدزاده امروز در حاشــيه
مراسم ورود دو فروند هواپيماي ATR
به ناوگان هما در جمع خبرنگاران ،اظهار
داشــت :بازســازي صنعت حملونقل
هوايــي بايــد در جنبههــاي مختلف
رخ دهــد که يکــي تأمين و توســعه
شرکتهاي هواپيمايي است .وي ادامه
داد :شــرکتهاي هواپيمايــي ما داراي
مدلهــاي قديميهســتند در حالي که
بايد ساختار خود را عوض کرده و به روز
شوند .عابدزاده با تأکيد بر اينکه به دنبال
جذب سرمايهگذار در صنعت حملونقل
هوايي هســتيم ،گفت :ايجــاد فضاي
رقابتي بين شــرکتهاي هواپيمايي به
بهبود شرايط فني شرکتها ميانجامد.
رشد گروه صنعت کاهش يافت

رشد بخش ســاختمان در تابستان سا 
ل
جاري معادل  ۰ .۸درصد گزارش شــد،
اين در حالي اســت که در مدت مشابه
سال قبل رشــد بخش ساختمان منفي
 ۴.۷درصد ثبت شــد ،رشد مثبت براي
ســه فصل متوالي ،در  ۵ســال گذشته
بيســابقه بوده است .به گزارش فارس،
گــروه صنعــت از بخشهــاي معدن،
صنعت ،ســاختمان و تاميــن آب ،برق
و گاز طبيعي تشــکيل شــده اســت.
رشــد اقتصادي بخش معدن نسبت به
آمارهاي سال قبل ،کاهش قابل توجهي
داشــته ،ب ه عنوان مثال در تابستان قبل
رشد اقتصادي اين بخش  ۲۶درصد بوده
ل جاري
که اين رقم براي تابســتان سا 
 ۳ .۸درصد ثبت شــده است .دليل اين
روند نيز کاهش رشد در بخش استخراج
نفت و گاز طبيعي بوده است .پيش از اين
اقتصاددانان ،اين موضوع را پيشبيني و
عنوان کردند که موتور رشد اقتصادي در
سال  ،۱۳۹۶بخش غيرنفتي خواهد بود.

تاخير در پرواز هواپيماهاي برجامي به سال آینده رسید
گروه راه و مسکن :بر اساس اعالم مسئوالن وزارت راه
و شرکتهاي هواپيمايي پايان اذر ماه اخرين فرصت
وزارت راه براي ورود  37فروند هواپيما به کشــور بود.
اگر چه در ابان ماه وعده ورود به دي ماه موکول شد و
بعد از ان قائم مقام وزير راه کار را يکسره کرد و وعده
ورود را تا پايان سال عنوان کرد .اين پايان ماجرا نبود و
مدير عامل هما روز گذشته اب پاکي را روي دست همه
ريخت و گفت :تا پايان سال هواپيماي جديد ديگري
وارد ناوگان هما نميشود .به گزارش «عصرايرانيان»
در تازهترين وعدههاي منتاقض مسئولين وزارت راه و
ي مديرعامل ايراناير
هما روز گذشــته فرزانه شرفباف 
در حاشــيه مراسم ورود دو فروند هواپيماي  ATRبه
ناوگان هما اظهار داشت :تاکنون  8فروند  ATRوارد
ناوگان هما شده است و  12فروند ديگر را نيز اميد داريم
تحويل بگيريم اما در کنار آنها بايد بهرهوري افزايش
يابد .شــرفبافي با بيان اينکه در سال  2018ميالدي
هواپيماهاي  ATRبيشتري تحويل ميگيريم ،گفت:
فعال تا پايان سال هواپيماي جديد ديگري وارد ناوگان
هما نميشــود و در ســال  97اميد داريم تا  10فروند
هواپيما وارد هما شود.

قائم مقام وزير راه درباره زمان ورود هواپيماها
چه گفته بود؟

اظهارات مدير عامل هما در حالي است که چندي پيش
علي عابدزاده معاون وزير راه و شهرسازي در نشست
خبري در حاشيه دومين نمايشگاه حملونقل و صنايع
وابسته در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه تا پايان سال
چه تعداد هواپيماي جديد وارد کشور ميشود گفته بود:
طبق برنامهريزيهاي انجامشده تا پايان سال  8الي 9
هواپيماي جديد وارد کشور خواهد شد .رئيس سازمان
هواپيمايي نيز گفت :مفاد قراردادهاي خريد هواپيما را
افشــا نميکنيم حتي اگر آمريکاييها اين کار را انجام
دهند .از ابتداي خريــد هواپيماهاي برجاميوعدهاي
متعددي براي ورود به اين هواپيما به کشــور داده شد
که «عصرايرانيان» در گزارشــي با عنوان «تاخير در

نماينده تهران در مجلس با تاکيد بر ضرورت
سرمايه گذاري در بخش ريلي گفت :يکي
از راههاي رفع مشکالت اجتماعي پايتخت
اين قطارهاي حومهاي اســت .به گزارش
تسنيم داوود محمدي درباره مزاياي ايجاد
خطوط حومــهاي درتهران و شــهرهاي
اســتان تهران اظهار کرد  :يکي از راههاي
اساسي رفع بسياري از مشکالت در تهران
احداث قطارهاي حومهاي اســت ،چرا که
در حال حاضر جمعيت بسياري در حومه و
شهرستانهاي اطراف تهران ساکن هستند به
طوري که جمعيت برخي از آنها از برخي از

قائم مقام وزیر راه :آمريکا مانع فروش هواپيما به ايران است

پرواز هواپيماهاي برجاميتا پايان سال» به بررسي اين
وعدهها پرداخت.
بد عهدي امريکا درتسهيل فروش هواپيما و بازنکردن
کانالهاي ارتباطي مالي هم عامل بدقولي مسئوالن
کشــور است .در ســخنان عابد زاده در حاشيه دومين
نمايشــگاه حملونقل گفته شــد مفاد قرار داد را افشا
نميکنيم و اين در حالي اســت که روز گذشــته اصغر
فخريهکاشان قائممقام وزير راه در امور بينالملل گفته
بود :همين دو ماه قبل  11ســپتامبر را بهانه کردند تا
با ايــن دعاوي پوچ کنگره آمريــکا را مجاب کنند تا
بوئينگ را مجبور به افشــاي ابعاد مالي قرارداد خود با
ايران کند و هدف از اين موضوع فقط رديابي مسير پول
ما و توقيف آن بود .بر اساس اين گزارش اين اظهارات
فخريهکاشان نشــان ميدهد برخالف ما امريکاييها
مفاد قرار داد با ايران را براي دولت مردانشــان افشــا
کردهاند و وزارت راه و هما همچنان بر محرمانه بودن
مفاد قرارداد خريد هواپيما اصرار دارند .قائم مقام وزير راه

در ادامه صحبتهاي خود به نکته ديگري اشاره کرد که
تاييد گزارشي در همين صفحه بود .وي با بيان اينکه در
برجام به طور صريح گفته شده آمريکا بايد مجوزهاي
الزم براي فروش هواپيماي مسافري تجاري را به ايران
بدهد اظهار کرد :با توجه به اين مســئله هر مانعي که
ت آمريکا در اين مسير ايجاد کند نقض صريح برجام
دول 
اســت«.عصرايرانيان» در گزارشي روز گذشته خود با
عنوان «هرچه امريکا بگويد» به بررسي ابعاد اين ماجرا
پرداخت.
قائم مقام وزير :بوئينگ تابع دولت امريکاست

فخريهکاشــان تصريح کرد :کمپانــي بوئينگ يک
شرکت تابع دولت آمريکاست و ناچار است مقررات و
قوانيني را که در آمريکا تصويب ميشود ،رعايت کند.
فخريهکاشــان همچنين با يادآوري اينکه در برجام
طرف ما بوئينگ نيست و طرف ما آمريکاست ،اظهار
کــرد :دفاتر حقوقي در دنيا به دنبال اين هســتند تا
بدانند وجوه ايران براي پرداخت هواپيما از چه کانالي

عبور ميکند تا مانع آن شده و يا آن را توقيف کنند.
وي بيان کرد :دو ماه قبل دفاتر حقوقي به نمايندگي
از مدعيان ادعاي پوچــي درباره ايران (مانند دخالت
ايران در حادثه  11سپتامبر) مطرح کردند و از کنگره
خواستند تا به بوئينگ فشــار آورده و مفاد قرارداد با
ايران را اصالح کند .البته  2روز پيش شرکت بوئينگ
گفته بود در خصوص تماميمعامالت خود با «ايران
اير» دقيقا از رويکردهاي دولت اياالت متحده پيروي
کرده و خواهد کرد .موضوعي که قائم مقام وزير راه
هم به آن اشاره کرده است .فخريهکاشان در بخش
ديگري از سخنان خود گفت :هواپيماهاي هما قسط
دارد و موقعي بازپرداخت اقســاط بــا هواپيما انجام
ميشود که هما سودده باشــد .فخريه کاشان ادامه
داد :ممکن است در اين شــرايط نتوانيم اقساط آن
را بپردازيــم و اين براي هما فاجعه اســت ،بنابراين
ضرورت دارد که بازســازي ساختاري و مالي در هما
انجام شود .اين در حالي اســت مديرعامل ايراناير
گفته بود :در راستاي تأمين حقوق بازنشستگان هما
هميــن ماه قبل مبلغ  20ميليارد تومان از ســازمان
بنادر و دريانوردي بابت حقوق بازنشستگان استقراض
کرديم که البته ايــن موضوع به عنوان پيشفروش
خدمات هما محسوب ميشود.
بر اســاس اين گــزارش علت بد عهدي ســازندگان
هواپيما براي تامين فاينانس مورد نياز براي خريد ايران،
تهديدات امريکا است .بسياري از شرکتهاي ليزينگ و
فاينانسور در دنيا هم حاضر به همکاري با ايران نيستند
چرا که از تهديدات و ترس از جريمههاي دولت امريکا
جرئت وارد شــدن به معامله با ايران نيستند .اقدامات
امريکا در چهارچوب برجام هست يا نيست مسئله اين
گزارش نيست .مسئله اينجاست که ما به طور کامل به
برجام پايبند بوده ايم وانرژي هستهاي خود را با برجام از
بين برده ايم و هنوز براي نوسازي ناوگان هوايي خود،
تامين ال سي براي خريدهاي کشور جابه جايي پول در
دنيا مشکل داريم.

ايجاد قطارهاي حومهاي براي حل مشکالت اجتماعي پايتخت
شهرستانها نيز بيشتر است و رفت و آمد اين
افراد به تهران مشــکالت زيادي براي آنها
ايجاد کرده اســت .وي با اشاره اينکه الزم
اســت تا جاي ممکن براي رفت و آمد اين
افراد تسهيالت الزم را فراهم کنيم افزود:
اســتفاده از قطارهاي حومهاي نه تنها در
اســتان تهران بلکه در تمام کشور توصيه
ميشــود  .اگر ما به دنبال توسعه و بهبود
شــرايط زندگي مردم هستيم بايد آرامش
خاطــر آنهــا را در زمينههــاي مختلف از
جمله وسائل نقليه فراهم کنيم که يکي از
بهترين راهها براي رســيدن به اين هدف

دراجرای موادیک و سه قانون فوق تصرفات مالکانه اشخاص به شرح زیراز طرف هیئت حل اختالف
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در ثبت اسناد و امالک صومعه سرا احراز گردیده که در اجرای
ماده  3قانون مذکور ذی ً
ال آگهی می گردد :
 -1رای شماره 96/8/16 -13966031801101114809یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین بااعیان احداثی به مساحت714.45مترمربع ازپالک 342از6اصلی واقع درهنده خاله بخش22گيالن
خریداری علی نویدی هندخاله ازنسق رجب نویدی که شماره2094به ان اختصاص یافته است.
 -2رای شــماره  96/8/30-139660318011015266یک قســمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین مشتمل براعیان احداثی به مساحت1081.4مترمربع پالك شماره39از6اصلی واقع درهنده خاله
بخش  22گيالن  ،خریداری حســن ساده هنده خاله ازنسق قربانعلی ســاده که شماره فرعی 2095ان
اختصاص یافته است.
 -3رای شماره 96/9/13-139660318011011536یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین
مشتمل برخانه ومحوطه به مساحت368.32مترمربع پالك شماره127از7اصلی واقع درنوخاله بخش
 22گيالن  ،خریداری مهرنوش ناصری فخرابادی ازنسق ابوالقاسم قاسمی که شماره فرعی به 917به
ان اختصاص یافته است.
 -4رای شماره96/9/7-139660318011015766یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین
مشــتمل برخانه ومحوطه به مساحت1000مترمربع پالك شــماره131از7اصلی واقع درنوخاله بخش
 22گيالن  ،خریداری جبراییل احمدنژادلیچایی ازنســق کای عینعلی دخت که شــماره فرعی918به ان
اختصاص یافته است.
 -5رای شماره 96/8/8-139660318011014230یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین
مشتمل برساختمان احداثی به مساحت366.47مترمربع پالك شماره28از7اصلی واقع درنوخاله بخش
 22گيالن  ،خریداری ناهیدســقاء منبعی ازنســق کاسعلی زبردست که شماره فرعی 919ان اختصاص
یافته است.
 -6رای شماره96/9/13-139660318011014050یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین
مشتمل براعیان احداثی به مساحت1662.67مترمربع پالك 10اصلی واقع درسسمس بخش  22گيالن ،
خریداری محمدصفای کفاش ازنسق حسین زنبوری که شماره فرعی 214به ان اختصاص یافته است.
 -7رای شماره 96/9/5-139660318011015615یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ عرصه واعیان
یکباب مغازه به مســاحت 23.60پالك شــماره5از13اصلی واقع درمرجقل بخش  22گيالن  ،خریداری
ابراهیم غالمی ازنسق محمدغالمی که شماره فرعی 1036ان اختصاص یافته است.
 -8رای شماره 96/8/21-139660318011014892یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین
مشتمل برخانه ومحوطه به مســاحت1314.44مترمربع پالك شماره1از18اصلی واقع درلیف شاگرد
بخش  22گيالن  ،خریداری محسن علی نیا ازنسق نصراله جعفری که شماره فرعی 711ان اختصاص
یافته است.
 -9رای شــماره96/9/5-139660318011015650یک قســمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکباب خانه
ومحوطــه وباغ به مســاحت1949.90مترمربع پالك شــماره1از18اصلی واقع درلیف شــاگرد بخش
 22گيالن  ،خریداری یعقوب پورضعیف دوســت ازنســق سلیمان پورضعیف که شماره فرعی 712ان
اختصاص یافته است
 -10رای شماره 96/9/7-139660318011015705یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین
مشــتمل برانباری درحال ساخت به مساحت256/45مترمربع مفروزازپالک1120واقع درعربان سنگ
42بخش  22گیالن ،خریداری سیدارش شریعت از مالکیت محمدحسین زاده که شماره فرعی9181به
آن اختصاص یافته است .
 -11رای شــماره 96/9/7-139660318011015707یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین مشــتمل برانباری درحال ساخت به مساحت250/59مترمربع مفروزازپالک1120واقع درعربان
ســنگ 42بخش  22گیالن ،خریداری ســیدارش شــریعت از مالکیت محمدحســین زاده که شــماره
فرعی9182به آن اختصاص یافته است.
 -12رای شماره 96/9/14-139660318011016206یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین مشتمل برانباری به مساحت216/68مترمربع مفروزازپالک242واقع درعربان سنگ 42بخش 22
گیالن ،خریداری غالمرضاخوش زبان از مالکیت عیسی باقری که شماره فرعی9184به آن اختصاص
یافته است
 -13رای شــماره 96/9/14-139660318011016233یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین مشتمل برانباری به مساحت390/35مترمربع مفروزازپالک242واقع درعربان سنگ 42بخش 22
گیالن ،خریداری غالمرضاخوش زبان از مالکیت عیسی باقری که شماره فرعی9185به آن اختصاص
یافته است
 -14رای شماره 96/9/14-139660318011016205یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین مشــتمل برانباری به مساحت184/5مترمربع مفروزازپالک242واقع درعربان سنگ 42بخش 22
گیالن ،خریداری غالمرضاخوش زبان از مالکیت عیسی باقری که شماره فرعی9186به آن اختصاص
یافته است.
 -15رای شــماره 96/9/14-139660318011016226یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین مشتمل برانباری به مساحت289/24مترمربع مفروزازپالک242واقع درعربان سنگ 42بخش 22
گیالن ،خریداری غالمرضاخوش زبان از مالکیت عیسی باقری که شماره فرعی9187به آن اختصاص
یافته است
 -16رای شــماره 96/9/14-139660318011016201یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین مشتمل برانباری به مساحت294/22مترمربع مفروزازپالک242واقع درعربان سنگ 42بخش 22
گیالن ،خریداری غالمرضاخوش زبان از مالکیت عیسی باقری که شماره فرعی9188به آن اختصاص

سرمايه گذاري ريلي است .نماينده تهران
 ،شــميرانات ،ري ،اسالمشهر و پرديس در
مجلس با بيان اينکه راه اندازي قطارهاي
حومهاي در تهران حد بسيار زيادي ميتواند
در کنترل ترافيــک و جلوگيري از آلودگي
هوا و کاهش تصادفات جادهاي موثر باشد،
تصريح کرد :بــه طورحتم آلودگي محيط
زيستي ،مصرف ســوخت ،سوانح در حمل
و نقل ريلي به مراتب کمتر از حمل و نقل
جادهاي است در حاليکه در حمل و نقل ريلي
تعداد بيشتري از افراد جابجا ميشوند .اين
امر براي افراد آرامــش خيال ميآورد و به

بهبود شرايط رواني جامعه نيز کمک ميکند.
وي با بيان اين که مجلس براي سياســت
گــذاري در اين زمينه مطالعــات زيادي را
انجام داده است خاطر نشان کرد  :بايد اين
مطالعات و آسيب شناسيها انجام شود تا در
احداث اين خطوط به بهترين نتيجه برسيم .
محمدي توجه به تجربيات کشورهاي موفق
در اين زمينه را يکي از روشهاي رسيدن به
نتايج مطلوب دانست و گفت  :بايد اقدامات و
تجربيات موفق اين کشورها در زمينه ايجاد
قطارهاي حومهاي مورد استفاده قرار گيرد
و ما با بوميسازي اين روشها در کشورمان

یافته است.
-17رای شــماره96/8/16-139660318011014787یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین مشتمل برانباری به مســاحت194/49مترمربع ازپالك 174مجزی از50اصلي واقع درقصابسرا
بخش22گیالن خریداری اقای حمیدرضاتمجیدی فرح بخش از مالکیت حسن امدادی که پالک525به آن
اختصاص یافته است.
 -18رای شــماره96/9/12-139660318011016023یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ عرصه
واعیان یکباب مغازه به مســاحت66.24مترمربع مفــروز از پالك 114مجزی از53اصلي واقع درازگم
بخش 22گیالن خریداری هادی سجادپور ازنسق یداله حق گوکه پالک298به آن اختصاص یافته است
 -19رای شــماره 96/6/12- 13966031801101031یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک یکباب
خانه ومحوطه به مســاحت 1135/5مترمربع مفروز از پالك  28مجزی از54اصلي واقع درسنگجوب
بخش 22گیالن خریداری مریم پاکیزه منش سنگجویی از نسق علیگل زارع زحمتکش که شماره فرعی
205به آن اختصاص یافته است
 -20رای شــماره  96/9/5-139660318011015649یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین مشــتمل برخانه ومحوطه به مســاحت 1169/35مترمربع از 55اصلی واقع در قریه کهنه ســر
بخش  22گیالن خریداری عباس یعقوبی ایردموســی از نسق شعبانعلی خوشقدم که پالک 121به آن
اختصاص یافته است.
 -21رای شــماره  96/9/12-139660318011016022یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
مشتمل بریکباب انباری به مســاحت712/26مترمربع از پالك شماره 2به هم از56اصلي واقع چمثقال
بخش 22گیالن خریداری مژگان انوشا از نسق ذکریاحق پرست که شماره فرعی 494به ان اختصاص
یافته است.
 -22رای شــماره  96/8/16-139660318011014700یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
مشتمل برخانه ومحوطه به مساحت1031/47مترمربع از پالك  64از64اصلي واقع درفتمه سر بخش22
گیالن خریداری مژگان نیکوکار از نسق حسین حقگومیاندهی که پالک 235ان اختصاص یافته است.
 -23رای شــماره 96/9/5-139660318011015644یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین بااعیان احداثی به مساحت5386/75مترمربع از پالك  46فرعي از74اصلي واقع درقریه جاده کنار
بخش22گیالن خریداری رحیم پسندیده جاده کناری ازمالکیت زکی اسماعیلی که پالک  158اختصاص
یافته است..
 -24رای شــماره 96/9/14-139660318011016224یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین باغ مشــتمل بریکباب خانه به مســاحت2012/52مترمربع از پالك  13اصلي 79واقع در قریه ولد
بخش  22گیالن خریداری حبیب اله نوروززاده ولدی ازمالکیت مصطفی نوروزی که شماره فرعی 48به
آن اختصاص یافته است..
-25رای شــماره 96/8/30-139660318011015286یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین مشــتمل بریکباب انباری به مساحت258/44مترمربع از پالك 1از84اصلی واقع در قریه چالکسر
بخــش  22گیالن خریداری فرزادصفاجوزیگســاری از نســق محمدمهدی زاده که پــاک 105به آن
اختصاص یافته است..
-26رای شــماره  96/9/12-139660318011016021یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین مشتمل بریکباب انباری به مساحت280/09مترمربع از پالك 68از88اصلی واقع در گوراب زرمیخ
بخش 22گیالن خریداری رحیم گیتی نورد پشتمســاری از نســق سیدرســول مسرتی خواه که پالک
1042به آن اختصاص یافته است
-27رای شــماره  96/9/5-139660318011015635یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین مشتمل براعیان احداثی به مساحت205/62مترمربع از پالك 11از90اصلی واقع در پشتیر بخش
 22گیالن خریداری اکرم رضایی از نسق ریحان رفیع خواه که پالک 869به آن اختصاص یافته است
-28رای شــماره 96/4/30-139660318011006303یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین مشــتمل برساختمان به مساحت222/28مترمربع از پالک67از4اصلی واقع در قریه کلیدبر بخش
 25گیالن خریداری مهدی پورصفری یکرنگ اباتری از نسق مجیدپورصفری که پالک 291اختصاص
یافته است
 -29رای شــماره 96/4/30-139660318011006304یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین مشــتمل برساختمان به مساحت384/50مترمربع از پالک67از4اصلی واقع در قریه کلیدبر بخش
 25گیالن خریداری مهدی پورصفری یکرنگ اباتری از نسق مجیدپورصفری که پالک 292اختصاص
یافته است
 -30رای شماره 96/9/5-139660318011015645یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین
مشــتمل بریکباب خانه به مساحت546/19مترمربع از پالک65از4اصلی واقع در قریه کلیدبر بخش 25
گیالن خریداری رفعت پوراصغرامندانی از نسق علی اکبرپوراصغر که پالک 293اختصاص یافته است
-31رای شماره 96/9/5-139660318011015617یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مســاحت10031/99مترمربع از پالک28از7اصلی واقع در قریه لشمرزمخ بخش  25گیالن
خریداری رحیم میرزایی از نسق عباس معصوم زاده که پالک 61اختصاص یافته است
-32رای شــماره 96/8/30-139660318011015272یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین مشتمل براعیان احداثی به مساحت300/25مترمربع از پالک1و14متصل به هم از40اصلی واقع در
قریه کما بخش  22گیالن خریداری مجیدسعادت نسب از نسق مطلب رحمان طلب که پالک154اختصاص
یافته است
-33رای شماره 96/9/7-139660318011015700یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین
مشتمل برانباری به مساحت164/03مترمربع مفروزازپالک242واقع درعربان سنگ 42بخش  22گیالن،
خریداری صغری ملکی پشــت مساری از مالکیت عیســی باقری که پالک9189به آن اختصاص یافته

حداکثر بهره برداري از قطارهاي حومهاي را
داشته باشيم  .وي در عين حال با اشاره به
مزاياي اتصال قطارهاي حومهاي به متروي
تهران ،افزود  :اين امر در تســهيل رفت و
آمدها بسيار موثر اســت اما الزم است که
بسياري از زير ساختها فراهم و مطالعات
اساسي در اين زمينه صورت گيرد تا در اين
امر دچار مشکل نشويم .وي با بيان اين که
برخي از مخالفتها در مورد احداث خطوط
حومهاي پذيرفتني نيست خاطر نشان کرد:
نميتوان توسعه کشور و اصل قضيه را به
خاطر برخي از نگرانيها متوقف کرد .

اخبار
پايان اسکان
موقت زلزلهزدگان کرمانشاه

مديرکل بازســازي بنياد مسکن گفت:
اســکان موقــت در مناطــق زلزله زده
کرمانشاه به ويژه در روستا با نصب  ۷هزار
و  ۵۰۰کانکس تا چند روز آينده به پايان
ميرسد .مجيد جودي مديرکل بازسازي
بنياد مسکن در گفتگو با خبرنگار باشگاه
خبرنگاران جوان ،با بيان اينکه کار اسکان
موقت در مناطق زلزله زده کرمانشاه رو به
اتمام اســت ،اظهار کرد ۸ :هزار کانکس
از تعهداتبنياد مسکن و قرارگاه سازندگي
خاتــم النبيا بوده که حدود  ۷هزار و ۵۰۰
کانکس نصب شــده و تا چند روز آينده
اسکان موقت در تماميمناطق روستايي
به پايان ميرســد .مديرکل بازســازي
بنياد مسکن تصريح کرد ۱۱ :هزار واحد
مســکوني در روســتاها به طور کامل
تخريب شده که تا به امروز  ۸هزار و ۹۵۰
کانکس از طريق بنياد و  ۱۷۰۰کانکس از
سوي خيرين به آنها اهدا شده است.
مسکن به کاالي سرمايهاي
تبديل شده است

نايب رئيس انجمن انبوهســازان استان
تهــران گفت :دولت با مانع شــدن ثبت
سفارش خودروهاي لوکس ،باعث هجوم
سرمايهها به بازار مسکن شده است .ايرج
رهبــر نايب رئيس انجمن انبوهســازان
استان تهران با بيان اينکه رونقي در خريد
واحدهاي مســکوني در مناطق جنوبي
ديده نميشود،به باشگاه خبرنگاران جوان
گفــت :ميزانافزايش معامالت مســکن
در مناطق شــمال شرق تهران نسبت به
ساير بخشها بسيار رشد کرده است .وي
بــا بيان اينکه دولت با مانع شــدن ثبت
سفارش خودروهاي لوکس ،باعث هجوم
سرمايهها به بازار مســکن و واحدهاي
لوکس شــده است ،گفت :بســياري از
خريداران هم اکنون سرمايههاي خود را
به سمت خريد واحدهاي لوکس و گران
قيمت هدايت کردهاند که اين خود باعث
ايجــاد نگرانيهايي در بين مســئوالن
شده اســت .رهبر تاکيد کرد :اين اقدام
باعث ميشــود مسکن تبديل به کاالي
سرمايهاي شــده و زمينهســاز افزايش
انباشــت تقاضا در بازار شود .نايب رئيس
انجمن انبوهسازان استان تهران تصريح
کرد :در گذشته نگرانيهايي درباره انباشت
تقاضا و جهش قيمتي در اين بازار وجود
داشــت که با اين اقدام ،نگرانيها در اين
بخش دو برابر شده است.

است
-34رای شــماره 96/9/7-139660318011015772یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین مشــتمل بریکبابخانه به مساحت3857/53مترمربع مفروزازپالک40واقع درکوده سنگ 66بخش
 22گیالن ،خریداری حسین نیک نام از نسق اسماعیل عادلی مسیب که پالک182به آن اختصاص یافته
است
-35رای شــماره 96/9/12-139660318011011016024یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ یک
قطعه زمین مشــتمل یکبابخانه ومحوطه به مســاحت153/65مترمربع مفروزازپالک14واقع درمردخه
ســنگ 14بخش  22گیالن ،خریداری فاطمه حسنی نژادنوخاله از نسق قاسم قاسمی که پالک665به آن
اختصاص یافته است
-36رای شــماره 96/9/07-139660318011015694یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین صیفی کاری به مساحت831/38مترمربع مفروزازپالک94واقع درکلیذبر سنگ 4بخش 25گیالن،
خریداری مهین علیزاده کلیدبری از نسق احمدعلیزاده که پالک294به آن اختصاص یافته است
-37رای شماره 96/9/7-139660318011015688یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین
مشــتمل برانباری به مســاحت264/78مترمربع مفروزازپالک200واقع درپیشخان سنگ 52بخش 22
گیالن خریداری حدیث نصری زادمقدم پیشــخانی از نســق حسین نصری زادمقدم که پالک367به آن
اختصاص یافته است
-38رای شماره 96/9/7-139660318011015687یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین
مشــتمل برساختمان احداثی به مساحت323264/89مترمربع مفروزازپالک200واقع درپیشخان سنگ
52بخش  22گیالن ،خریداری کشــاورز نصری زادمقدم پیشخانی از نسق حسین نصری زادمقدم که
پالک368به آن اختصاص یافته است
-39رای شــماره 96/9/5-1396603180110115619یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه
زمین مشــتمل بر یکباب انباری به مســاحت162/15مترمربع مفروزازپالک423واقع درعربان ســنگ
42بخــش  22گیالن ،خریداری طاهره ســیماازگمی از نســق جلیل نامورعربانی کــه پالک9190به آن
اختصاص یافته است
لذا موضوع بر اســاس ماده  3قانون تعیین تکلیف در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می گردد ؛
چنانچه کسی نسب به خریداری و تصرفات مفروزی فوق الذکر اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار
اولین آگهی لغایت دو ماه اعتراض خود را کتب ًا به این اداره تســلیم نماید و از تاریخ تســلیم اعتراض
بــه اداره ثبت ،ظرف مدت یک ماه دادخواســت به محاکم قضایی ذیصــاح تقدیم نماید و گواهی تقدیم
دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد صومعه سرا ارائه نماید  .بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی
تقدیم دادخواســت به اداره ثبت  ،متقاضی ثبت می تواند به محاکم قضایی مراجعه و گواهی عدم تقدیم
دادخواست معترض به محاکم را اخذ و به این اداره ارائه نماید و این اداره نیز بدون توجه به اعتراض
معترض  ،پرونده متقاضی ثبت را حســب تقاضای وی تا صدور ســند مالکیت به نام متقاضی دنبال
خواهد نمود  .بدیهی است صدور سند مالکیت به نام متقاضی ،مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد
بود .تاریخ انتشار نوبت اول  96/9/26:تاریخ انتشار نوبت دوم 96 10/10 :
علی کاظمی پاکدل  1066رییس اداره ثبت اسناد رییس اداره ثبت اسناد و امالک صومعه سرا
پیرو آگهی های قبلی به حسین امیر کاللی نصر آباد فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد درخواست زهرا نباتی
سید آبادی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک بشماره  883141بانک صادرات بموجب حکم شماره
 9609977504501110در پرونده کالســه  960703حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  15/000/000ريال
بابت اصل خواســته و مبلغ  1/395/000ريال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهل و پنج هزار تومان و خسارت تاخیر
تادیه از تاریخ سررســید چک  96/3/20الی یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم شــاخص بانک مرکزی در اجرای احکام
محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 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 .
متصدی امور دفتری شعبه  178شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 51565
پیرو آگهی های قبلی به حمید شیبانی فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد درخواست حمیدرضا نمک دوست
قرامکی بطرفیت شــما به خواسته مطالبه وجه سفته بموجب حکم شماره  9609977504501036در پرونده کالسه
 960699حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  50/000/000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ صد و بیست هفت
هزار تومان بابت هزینه دادرسی و درج در آگهی روزنامه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست
 96/8/4لغایــت یوم الوصول بر مبنای جدول شــاخص تورم در حق خواهان صــادر و اعالم میدارد مراتب بدین
وســیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در
این شورا است .
متصدی امور دفتری شعبه  178شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 51566
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به حمید یوسف زاده شهنابادی فرزند علی اصغر
خواهان مهدی کرم زاده دادخواستی به طرفیت خوانده حمید یوسف زاده شهنابادی فرزند علی اصغر به خواسته
اثبــات عقد بیع از حیث ورود دادرســی به مبلــغ  60/000/000صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به انتقال ســند
رسمی یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی  642د  83ایران  74مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره
پرونده کالسه  9609987503100941شعبه  145به شماره بایگانی  960945شورای حل اختالف مجتمع شماره سه
شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/11/23ساعت  8:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
در شورا حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه  145شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 51567

