اخبار
اولين جلسه ستاد عفاف و حجاب
شهرداري رشت برگزار شد

اولين جلس��ه س��تاد و عف��اف با حضور
کبري مرادي مش��اور ش��هردار در امور
بانوان ،اس��ماعيل رحمتي مدير بازرسي
شهرداري ،عليرضا حسني رييس سازمان
فرهنگي ،ورزشي و اجتماعي شهرداري
رش��ت ،حجت االس�لام و المس��لمين
متقي رييس ستاد اقامه نماز ،فاطميکيا
نماينده حراس��ت ش��هرداري و جمعي
از اعض��اء حلق��ه صالحين برگزار ش��د.
ب��ه گزارش واحد خب��ر مديريت اجرايي
ارتباط با رس��انه شهرداري رشت ،کبري
مرادي با اشاره به ابالغ دستورالعملهاي
 ۱۰ ، ۸و ۱۱گانه س��تاد عفاف و حجاب
از سوي استانداري به تماميدستگاههاي
اجرايي در س��ال  ۸۹بيان داشت :پس از
تش��کيل اين ستاد شهرداري رشت حائز
رتبههاي بسيار خوب ش��د .مشاور امور
بانوان ش��هرداري رشت جابجايي مکرر
مديران در س��الهاي اخير را مهمترين
دليل تعطيلي س��تاد عنوان کرد و گفت:
هدف از جلسه امروز که با حضور مديران
و نمايندگان��ي از حراس��ت و س��ازمان
فرهنگي ،ورزشي و اجتماعي ،بازرسي و
س��تاد اقامه نماز شهرداري رشت برگزار
شده احياي مجدد ستاد عفاف و حجاب
در شهرداري رشت است.
تولیدکنندگان در تامین
مواد اولیه مشکل دارند

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
ق��م گفت :تولیدکنندگان در تامین مواد
اولیه مش��کل دارند که بای��د حل این
مس��اله در اولوی��ت ق��رار گیرد.محمد
س��یجانی درنشس��ت صمیم��ی هیات
رئیس��ه اتاق اصناف و هی��ات مدیریه
اتحادیه های صنف��ی با رئیس مجلس
ش��ورای اس�لامی در ت��االر معصومیه
فرمانداری قم اظهار داش��ت :واحدهای
تولیدی با کمبود مواد اولیه روبرو هستند
این در حالی اس��ت که بخش��ی از این
مواد اولیه به کشورهای دیگر صادر می
شود.وی افزود :بحث صادرات درمرحله
بعد از تامین مواد اولیه کارخانه ها قرار
گی��رد تا ش��اهد رونق تولید در اس��تان
باشیم.رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و
تج��ارت قم ادام��ه داد :تولید کنندگان
با مش��کالتی دیگ��ری از جمله ارزش
افزوده و بیمه مواجه هستند که نیازمند
ارائه تخفیف در این موارد و رس��یدگی
وضعیت آنان هستیم.

شهردار اراک:

عصرايراني�ان ،مرک�زي  -هس�تي

حسني :ش��هردار اراک گفت :دو سالن
ورزش��ي در حاشيه ش��هر اراک افتتاح
خواهد ش��د .مهندس تاجران شهردار
کالنش��هر اراک در کارگاه آموزش��ي
آشنايي با مفاهيم بازآفريني رويکردها

دو سالن ورزشي در حاشيه شهر اراک افتتاح خواهد شد

و تجارب موفق صبح يکش��نبه هفتم
م��رداد ماه ،با حضور اس��تاندار ،معاون
عمران��ي اس��تانداري و فرمان��داران و
شهرداران استان مرکزي که در محل

س��الن الغدير اس��تانداري برگزار شد،
اظهار داش��ت :تنها با اس��تفاده بهينه
از زمينهاي س��طح ش��هر به همراه
فرهن��گ س��ازي ،آم��وزش و اطالع

رساني ميتوان محدوديتهاي شهري
را به فرصت تبديل نمود.وي با اش��اره
به مش��ارکت ش��هرداري با س��ازمان
ميراث فرهنگي ،صنايع و گردشگري

اس��تان مرکزي در پروژه امام علي(ع)
جهت بهسازي و نوسازي حاشيه شهر،
ادامه داد :در همين راس��تا دو س��الن
ورزش��ي  1000مترمربعي در مناطق
ناکارآمد احداث ش��ده که در آيندهاي
نزديک افتتاح خواهد شد.

رئيس مجمع نمايندگان استان اصفهان در مراسم نکوداشت روز صنعت و معدن:

شرکت فوالد مبارکه بايد الگويي براي ساير صنايع باشد

عصرايراني�ان ،اصفهان-مري�م کرباليي:بيس��ت وس��ومين مراس��م
نکوداش��ت روز ملي صنعت و معدن در اصفهان با حضور صنعتگران و
نخبگان اقتصادي برگزار ش��د .در اين مراسم اغلب سخنرانان تکيه بر
ت��وان داخلي و تحقق اقتصاد مقاومتي را رمز عبور از اين پيچ تاريخي
براي ملت اي��ران عنوان کردند.معاون وزير صنع��ت ،معدن و تجارت
و مديرعامل س��ازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران در
اين مراس��م گفت :الزم است س��تاد تدابير ويژه براي بررسي ،پيگيري
و رفع مسائل و مش��کالت واحدهاي صنعتي استان اصفهان تشکيل
شود.صادق نجفي افزود :اين س��تاد بايد مسائل ارزي ،کنترلي ،تأمين
مواد اوليه و مالي مربوط به واحدهاي توليدي مش��کل دار را بررس��ي
و تدابير ويژهاي براي رفع مش��کالت اين واحدها در کوتاهترين زمان
اتخاذ کند.وي با تأکيد بر اينکه ما در زمان حاضر در ش��رايط عادي و
مطلوب نيستيم ،اظهار کرد :وضعيت اکنون مانند شبهاي عمليات در
دفاع مقدس اس��ت و همه ازجمله مديران و فعاالن صنعتي بايد بدانند
در چه وضعي قرار داريم.رئيس مجمع نمايندگان استان اصفهان نيز با
تأکيد بر اينکه در شرايط کنوني صنعتگران در خط مقدم جبهه با دست

خالي کار ميکنند ،افزود :فشارها بر صنعتگران زياد است و از آنها انتظار
ميرود کاالي باکيفيت و قابل رقابت توليد کنند .حجت االس�لام سيد
ناصر موس��وي الرگاني گفت :ممنوعيت ثبت سفارش با دالر  ۴هزار
توماني باعث ايجاد مشکالت فراواني براي تأمين مواد اوليه شده است.
اي��ن نمايندۀ مجلس با تأکيد بر اينک��ه واردات کاالهايي که در داخل

توليد ميش��ود ،حرام ش��رعي است ،مدعي ش��د :واردات کاال در سال
 ۹۶نس��بت به س��ال  ۹۵افزايش يافته است.وي با اشاره به فعاليتهاي
شرکت فوالد مبارکه اصفهان در راستاي خودکفايي و همچنين عمليات
مهندس��ي معکوس براي توليد برخي از قطعات گفت :استفاده از توان
علمينخبگان راهکاري براي مقابله با تحريمهاست و اين شرکت بايد
الگويي براي ساير صنايع قرار گيرد.عبدالوهاب سهل آبادي ،رئيس خانۀ
صنعت ،معدن و تجارت ايران نيز در اين مراس��م از مسئوالن خواست
تا تکليف ماليات ارزش افزوده را مشخص کنند.استاندار اصفهان نيز در
اين مراسم ضمن انتقاد از بانکها و بيمهها اظهار کرد :عملکرد خود را در
قبال صنايع و کشاورزان تغيير دهيد ،اکنون وقت گروکشي نيست بلکه
وقت کار کردن اس��ت.در اين همايش از پيشکس��وتان حوزۀ صنعت و
معدن و مديران واحدهاي صنعتي و معدني برتر استان اصفهان تجليل
ش��د و تعدادي از صنعتگران اصفهان به بيان مسائل و مشکالت خود
پرداختند.استان اصفهان داراي  ۹هزار و  ۲۶۸واحد صنعتي و توليدي با
اشتغال  ۲۶۵هزار نفر است که حدود ۱۱درصد واحدهاي صنعتي و ۱۰
درصد کارگران کشور را در خود جاي داده است

پيگيري جلوگيري از ورود فاضالب به دو رودخانه زرجوب و گوهررود

پيگي��ري تأمين اعتبار س��اماندهي و جلوگيري از
ورود فاضالب بهداش��تي به دو رودخانه زرجوب و
گوهررود پگیری ش��د .در پي جلسه رئيس شوراي
اسالميشهر رشت و سرپرست شهرداري رشت با
دکتر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه کشور
و ديگر مس��ئوالن کش��وري ذيربط در راس��تاي

تأمي��ن اعتب��ار و پيگي��ري س��اماندهي وضعيت
رودخانهه��اي زرجوب و گوه��ررود و جلوگيري از
ورود فاضالبهاي بهداش��تي به اين دو رودخانه با
مشارکت شهرداري و شرکت و آب وفاضالب روز
يکش��نبه هفتم مردادماه مهندس علي بهارمست
سرپرست شهرداري رشت به همراه مهندس سيد

اميرحسين علوي رييس ش��وراي اسالميشهردر
جلس��ات جداگان��هاي در دفتر کاردکت��ر نوبخت
مع��اون رييس جمهور و رئيس س��ازمان برنامه و
بودجه کش��ور ،مهندس جانباز مع��اون وزير نيرو
و مدير عامل ش��رکت مهندس��ي آب و فاضالب
کش��ور و دکتر عدل معاون فن��ي ،امور زيربنايي و

توليدي س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور به بحث
و تبادل نظ��ر پرداختند .گفتني اس��ت که در اين
جلسات پيگيري در خصوص پرداخت مابقي مبلغ
باقيمان��ده از محل ۲۵درصد پيش پرداخت قرارداد
احداث زباله س��وز صورت گرفت که توس��ط دکتر
عدل قول مساعد داده شد.

توجه به فرهنگ شهروندی با برگزاری جشنواره نشاط شهروندی در کاشان

عصرایرانیان-کاش�ان :رئی��س اداره فرهن��گ
ش��هروندی س��ازمان فرهنگی ورزشی شهرداری
کاشان گفت :برگزاری جشنواره نشاط شهروندی
در کاشان نشانه توجه به فرهنگ شهروندی است.
رئیس اداره فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی
ورزش��ی شهرداری کاش��ان با اش��اره به رویکرد

آگهی مزایده اول محکوم لهم :آقایان س��یف اله  ،صدراله ،و خانم ها  ،س��یمین ،زرین ،مهری ،پری ش��هرت همگی گالبی
محکوم علیهم :آقای محمد  ،و خانم ها عفت  ،فاطمه  ،زهرا  ،س��میه ش��هرت همگی گالبی و خانم ها هاجر پو رمعظم به
موجب پرونده  960401اجرایی حکم بر تقسیم ماترک صادر گردیده است و ترکه مذکور عبارت است از دو باب مغازه
بهم چسبیده واقع در خیابان عدالت  ،مغازه اول به طول  2متر درب و دیواری است به خیابان عدالت شرقا بطول 12/80
متر دیوار به دیوار پالک باقی مانده  5766جنوبا بطول  2متر دیوار به دیوار باقی مانده پالک مذکور غربا بطول 12/40
متر دیوار به دیوار باقی مانده پالک مذکور به مس��احت  25/20متر مربع که توس��ط کارشناس به مبلغ دویست و پنجاه
و دو میلیون تومان ارزش گذاری شده است و مغازه دوم به مشخصات شماال بطول حدود  2متر درب و دیواری است
به خیابان عدالت شرقا بطول حدود  12/50متر دیوار به دیوار پالک باقی مانده  5766جنوبا بطول حدود  2متر دیوار به
دیوار باقیمانده پالک مذکور غربا بطول حدود  12/40متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک مذکور به مساحت  25متر مربع
که توسط کارشناس به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان ارزش گذاری شده است و یک قطعه زمین محصور مسکونی
واقع در انتهای خیابان عدالت به مس��احت  56متر مربع که توسط کارشناس به مبلغ شصت و پنج میلیون تومان ارزش
گذاری ش��ده اس��ت لذا با توجه به تقاضای محکوم لهم و با عنایت به مراتب فوق وفق مفاد قانون اجرای احکام مدنی و
بر اساس مواد  118و  119همان قانون مراتب یک نوبت در روزنامه های محلی آگهی تا چنانچه شخصی مایل به خرید
باش��د در مورخ  1397/05/28س��اعت  10صبح الی  11ظهر در مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان
که با حضور نماینده محترم دادستان به مرحله اجراء گذشته می شود شرکت نماید مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به
کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده می باشد برنده مزایده باید ده درصد بهاء را فی المجلس به عنوان
سپرده به حساب سپرده دادگستری بهبهان تودیع نماید و مابقی را ظرف مدت یکماه پرداخت نماید و در صورتیکه برنده
مزایده در موعد مقرر بقیه بها را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود و مزایده تجدید
خواهد شد کلیه هزینه های متعلقه از نقل و انتقال  ،مالیات و مستغالت و هزینه درج در آگهی و هزینه های دیگر به عهده
برنده مزایده خواهد بود و کس��انیکه مایل به ش��رکت در مزایده میباشند می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده به شعبه
اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان مراجعه و اطالعات مربوطه را کسب نمایند.
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بهبهان -مهدی نوریان
آگهی حصر وراثت آقای ش��اهرخ ش��هرت گل آور نام پدر حمداله بشناس��نامه  26696صادره از بهبهان درخواس��تی
بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که خواهرم مرحوم کبری شهرت گل آور بشناسنامه 21152
ص��ادره بهبهان در تاری��خ  97/3/19در بهبهان اقامتگاه دائمی خویش فوت ورثه اش عبارتند از  -1 :متقاضی ش��اهرخ
گل آور ب��ه ش ش  1341-26696ص��ادره از بهبهان ( برادر متوفی)  -2بی ب��ی گل آور به ش ش  1328-565صادره
از بهبهان ( خواهر متوفی)  -3ملوک گل آور به ش ش  1334-21153صادره از بهبهان ( خواهر متوفی)  -4ش��هال گل
آور به ش ش  1347-29267صادره از بهبهان ( خواهر متوفی) و ال غیر اینک با انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزبور
را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف
یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابزار شود از درجه
اعتبار ساقط است.
عنایت اله اروند  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
شعبه  109دادگاه کیفری دو شهرستان ساری – شماره بایگانی شعبه 970409 :در پرونده کالسه  970409شعبه 109
دادگاه کیفری  2س��اری متهم محمد حبیبی فرزند حس��ن متهم هستند به فحاشی ضرب و جرح عمدی با چاقو و تخریب
اتومبیل که بر اس��اس گزارش مامورین مجهول المکان می باش��د به نامبرده اخطار و ابالغ می گردد در مورخه 97/8/9
س��اعت  11صبح جهت دفاع از بزه انتس��ابی در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور دادگاه غیابا به موضوع
رس��یدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود این آگهی به تجویز ماده  180قانون آیین دادرس��ی کیفری یک نوبت در یکی از
روزنامه های کثیر االنتشار درج می گردد.
رئیس شعبه  109دادگاه جزایی ساری – سید حسین قاسم نژاد
شعبه  109دادگاه کیفری دو شهرستان ساری – شماره بایگانی شعبه 970407 :در پرونده کالسه  970407شعبه 109
دادگاه کیفری  2س��اری متهم سیدقاسم نوشیروانی فرزند س��یدرضا و امین ناظری کناری فرزند احمد متهم هستند به
مش��ارکت در ضرب و جرح عمدی به آقای رجبعلی پناهیان و بهمن ش��اه بابایی که بر اساس گزارش مامورین مجهول
المکان می باشد به نامبرده اخطار و ابالغ می گردد در مورخه  97/8/9ساعت  11صبح جهت دفاع از بزه انتسابی در این
ش��عبه حاضر گردد در صورت عدم حضور دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود این آگهی به
تجویز ماده  180قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج می گردد.
رئیس شعبه  109دادگاه جزایی ساری – سید حسین قاسم نژاد
شعبه اجرای احکام مدني دادگستری شهرستان سوادکوه م الف  163/97آگهی مزایده اول اموال غیرمنقول  -نظر باینکه
در پرونده اجرائي کالس��ه 970018اجرائي شعبه احکام س��وادكوه محكوم عليه محمد ابراهيم منتظری محکوم است به
پرداخت 5900000000ریال در حق بانک ملت محکوم مي باش��د و با عنایت باینکه محكوم عليه از تادیه مبالغ فوق الذکر
امتناع نموده و حس��ب تقاضاي محكوم له اجرای احکام قرار کارشناس��ي صادر و کارشناس ارزش مال توقیف شده را
بشرح ذیل اعالم نموده است لهذا مزایده در روز شنبه مورخ 1397/06/03ساعت  10صبح در محل اجرای احکام شعبه
دادگس��تري سوادکوه ش��روع و خاتمه مي يابد و مزایده از مبلغ کارشناسي شروع و کسی که باالترین مبلغ هر مال را
پیش��نهاد نماید برنده مزایده تلقي و مال به وي فروخته خواهد ش��د و  %10بهاي مال م��ورد مزایده نقدا في المجلس از
برنده مزایده اخذ و الباقي آن ظرف يك ماه پس از روز مزایده دریافت مي گردد و در صورت انصراف خریدار از خرید
و ی��ا ع��دم پرداخت ثمن مزایده در موعد مقرر  %10اوليه بنفع صن��دوق دولت ضبط و مزایده باطل و تجديد مي گردد و
متقاضیان ش��رکت در مزایده مي توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده در دایره اجراي احكام ش��عبه دوم حاضر تا
ترتیب بازدید آنان از از مال غیر منقول توقیف شده داده شود .مال مورد مزایده  :ملک تعرفه شده با پالک ثبتی 129فرعی
از  34اصلی بخش 14ثبت س��وادکوه به نش��انی پل س��فید روستای برنت به مس��احت 4451متر (اعیانی یک ساختمان
مسکونی دردوطبقه به مساحت کل197مترمربع) که کارشناس محترم قیمت آنرا7100000000ریال برآوردنمودند
دفتر اجرای احکام حقوقی دادگاه حقوقی سوادکوه
شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان سوادکوه آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای /خانم  -1بهرج  -2فرج اله -3
ایرج  -4ایران  -5سیران همگی سیاهپوشی فرزند احمد خواهان خانم سیما سیاهپوشی دادخواستی به طرفیت خواهندگان
مذکور به خواس��ته تقسیم ترکه مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709981950200173شعبه
دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرس��تان س��وادکوه ثبت و وقت رس��یدگی مورخ  1397/06/07ساعت  10:00تعیین که
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود ،نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه حاضر گردد .م الف  97/160مدیر ش��عبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان
سوادکوه –آبروشن
آگهی درخواس��ت گواهی حصر وراثت  97/159م الف آقای رجبعلی حسنی فرزند عبدالحسین به شرح دادخواستی که
به شماره  1/196/97این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان
زهرا حس��نی خرمندیچالی فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه  ۱۹۱۳صادره از سوادکوه در تاریخ 97/4/19در اقامتگاه

مدیریت ش��هری در توجه به فرهنگ شهروندی
گفت :اهمیت دادن به فرهنگ شهروندی از جمله
ش��اخصه های شهر توس��عه یافته است و امروزه
مدیریت ش��هری دغدغ��ه ش��هروندان در حوزه
بازیاف��ت ،حم��ل و نقل و ترافی��ک ،حفظ محیط
زیست ،پسماند و زباله را مورد توجه ویژه قرار داده
است .امیر حسین عبدلی با تاکید به اینکه توجه به
فرهنگ شهروندی و آموزش این حوزه ضرورتی
انکار ناپذیر اس��ت اظهار داشت :جشنواره»نشاط
ش��هروندی»یکی از س��ری برنامه های معاونت
فرهنگ��ی اجتماعی س��ازمان فرهنگی ورزش��ی

ش��هرداری کاشان و برای گام بر داشتن در حورزه
آموزش فرهنگ ش��هروندی اس��ت که با هدف
افزایش مش��ارکت ش��هروندان در طول تابستان
در پارک های س��طح شهر به اجرا در خواهد آمد.
وی یادآور شد :برنامه»نشاط شهروندی»با حمایت
مجتمع گردشگری خورشید اردهال در قالب اجرای
برنامه های آموزنده همراه با خلق لحظات ش��اد و
جذاب شامل اس��تند آپ ،مسابقه ویژه کودکان و
بزرگس��االن ،دکلمه خوانی ،آتش بازی ،موسیقی،
نمایش طنز ،س��نجش س�لامت(قد ،وزن و فشار
خون) توسط اداره شهر سالم سازمان با همکاری

انجمن نظام پرستاری ،اهدا کتاب های آموزشی به
کودکان بود که در پارک الله و همچنین در پارک
جوان به همت فرهنگ سرای مهر برگزارشد.رئیس
اداره فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی ورزشی
شهرداری کاشان ارتقاء حس تعلق به محل زندگی
 ،ایجاد روحیه ش��ادابی -نشاط و پویایی ،افزایش
فرهنگ پاکیزه نگه داشتن و حفظ و توسعه محیط
زیس��ت و فضاهای عمومی  ،بهبود و سالم سازی
فرهنگ معنوی اوق��ات فراغت را از جمله اهداف
برگزاری جشنواره»نش��اط شهروندی» در کاشان
عنوان کرد.
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اخبار
همايش عفاف و حجاب
شهرستان اراک برگزار شد

عصرايراني�ان مرک�زي  -س�يد س�عيد

ميرمحم�دي :همايش عف��اف و حجاب
ک��ه باحض��ور اعضاء پايگاههاي بس��يج
برگزارش��ده بود ،سردار آس��ودي مشاور
فرهنگي حوزه ولي فقيه س��پاه پاسداران
انقالب اسالميکشور به عنوان سخنران
حضور داشته و مطالبي در خصوص جايگاه
و منزلت زن در اس�لام و جايگاه حضرت
معصوم��ه(س) مطالب ارزن��دهاي براي
حاضرين داش��ت  ،ودرخصوص عفاف و
حجاب و نحوه برخورد با تهاجم فرهنگي
غرب عليه کشورمان بيانات ايراد نمودند.
ودر پايان ازفعاليتهاي ارزنده نمايندگي
جهاد کشاورزي تقدير به عمل آمد.
الیروبی مخازن آب شرب 38
تاسيسات آبرساني روستايي بهبهان

مدير امور آب و فاضالب روستايي شهرستان
بهبهان از بهبود کميو کيفي آب شرب 147
روستاي تحت پوشش با شستشو و اليروبي
کليه مخازن تاسيس��ات آبرساني روستايي
خبر داد .حس��ين عابدن��ژاد گفت :عمليات
اليروب��ي و گندزدايي مخ��ازن ذخيره آب
در راس��تاي بهبود کيفيت آب شرب اهالي
شريف روستايي صورت گرفت .وي افزود:
آب شرب  147روستاي شهرستان بهبهان
توس��ط  38تاسيسات آبرس��اني روستايي
تامين ميش��ود .عابدنژاد اظهار کرد :حجم
مخازن شستش��و و اليروبي شده به ميزان
 7هزار متر مکعب ب��ود که طي مدت 40
روز انجام شد و تاثير بسزايي در کيفيت آب
شرب اهالي شريف روستايي داشت .گفتني
است 147روستاي تحت امور آبفاروستايي
شهرستان بهبهان  13هزار مشترک خانگي
و غير خانگي با جمعيتي بالغ بر  45هزار نفر
را تحت پوشش دارند.

دائمی خود شهرس��تان تهران فوت نموده و وراث حين الفوت وی عبارتند از 1: :محمد هاش��می کربالیی فرزند حس��ین
به ش ش  ۰۰۱۰۱۴۴۳۱۵همس��ر متوفی  :۲زینب بخش��ی فرد فرزند حس��ین به ش ش  ۲مادر متوفی  :٣رجبعلی حسنی
خرمندیچالی فرزند حس��ین به ش ش  ۱۵۰۳پدر متوفی والغير ،اینک ش��ورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد .احمد محمدی تازه آبادی-
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سوادکوه
رونوشت برابر اصل و اداریست و جهت ابالغ به طرفین تهیه شده است.

فاصله  15روز آگهی می ش��ود اشخاصی که نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتش��اراولین نوبت آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید حداکثر ظرف
مدت یک ماه به مرجع ذیصالح قضایی دادگس��تری شهرستان شفت مراجعه و دادخواست مقتضی تقدیم و گواهی طرح
دعوی را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه
گواهی تقدیم دادخواس��ت وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد تاریخ انتشار
نوبت اول  97/4/26تاریخ انتشار نوبت دوم 97/5/9
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت -حسن عباس زاده
621

آگهی درخواس��ت گواهی حصر وراثت 97/161م الف آقای کرامت اس��ماعیلی فرزند همت اله به شرح دادخواستی که به
ش��ماره  2 /۹۳ 97/این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان
جمیله عالیش��اه ارات بنی فرزند دوس��تعلی به شماره شناسنامه  ۸۲۷صادره از بابل در تاریخ 97/2/9در اقامتگاه دائمی
خود شهرس��تان سوادکوه فوت نموده و وراث حين الفوت وی عبارتند از 1: :کرامت اسماعیلی فزرند همت اله به ش ش
 ۶۰۲فرزند متوفی  :۲محب اله اسماعیلی ارات بنی فرزند همت اله به ش ش  ۲۲۵۹۱۷۶۱۷۸فرزند متوفی  :۳مجید اسماعیلی
ارات بنی فرزند همت اله به ش ش  ۳۹۴فرزند متوفی  :۴محمد اس��معیلی فرزند همت اله به ش ش  ۲۲۵۰۰۶۴۳۰۱فرزند
متوفی  :۵عادله اس��معیلی فرزند همت اله به ش ش  ۲۷فزرند متوفی  :۶س��كينه اسمعیلی ارات بنی فرزند همت اله به ش
ش  ۶فرزند متوفی : 7رقیه اسمعیلی ارات بنی فرزند همت اله به ش ش  ۱۲فرزند متوفی والغير ،اینک شورا پس از انجام
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از
متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد
شد .فرزاد دارایی -قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف سوادکوه
رونوشت برابر اصل و اداریست و جهت ابالغ به طرفین تهیه شده است.

اداره کل ثبت اس��ناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
س��ند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد س��ند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره  76/4 /20-139760318003003319هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی اقای قاسم عادلی گشتی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه  16819صادره از فومن به شماره ملی
 2668113407شش��دانگ یک قطعه زمین شالیزاری مشتمل بر انباری بمساحت  13118مترمربع پالک  2000فرعی از 6
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  184فرعی از  6اصلی واقع در گشت بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی اقای
مرتضی عادلی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اش��خاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/5/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/5/23 :
 667سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی

اجرائیه ش��ماره  9710421950100066 :کالسه پرونده 9609981950100622 :خواهان :بانک مهر اقتصاد با نمایندگی
محمدعلی بازاری خواندگان :آقای حسین خلیلی پالندی فرزند رستم و سید محسن مظلومی فرزند صالح خواسته :مطالبه
وجه چک خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستي تسليم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه
عمومي س��وادکوه ارجاع گردیده و نس��بت به این پرونده رای صادر ش��ده است و پس از گذشت مهلت قانونی اعتراض
به رای نهایتا منجر به صدور اجرائیه گرديده است ،حالیه بعلت مجهول المكان بودن یکی از خواندگان بنام سید محسن
مظلومی ،به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده  73قانون آئین دادرسي مدني اجرائیه به خوانده فوق
ابالغ می شود .م الف 97/161
سيد عماد کمالی -مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی سوادکوه
ش��عبه اول دادگاه عمومي (حقوقی) شهرستان س��وادکوه اجرائیه مش��خصات محكوم له  /محكوم لهم :نام  :بانك مهر
اقتصاد با نمايندگي محمدعلي بازاري -نام خانوادگی - :نام پدر -:نشاني :ساري -میدان امام -نبش جام جم مشخصات
محكوم عليه  /محكوم عليهم :نام  :سید محسن -نام خانوادگی :مظلومی  -نام پدر:صالح  -نشاني :شهرستان سوادکوه
زیراب -خیابان  20متري -روبروی اداره ثبت اسناد منزل استیجاري حرحمزه نژاد
نام :حسین  -نام خانوادگی :خليلي بالندي -نام پدر :رستم نشانی :شهرستان سوادکوه زیراب  -خیابان آزادي -کوچه
پزش��کان  -خوار و بارفروشي خليلي محکوم به:بسمه تعالی بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه
مربوطه  ۹۶۰۹۹۷۱۹۵۰۱۰۱۴۱۹محكوم عليهم متضامنا محکوم هس��تند به پرداخت مبلغ 208/000/000ریال بابت اصل
خواسته و پرداخت مبلغ  5/560/000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ  6/192/000ریال بابت حق الوکاله وکیل و
پرداخت مبلغ  10/400/000ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت و اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را
از تاریخ  95/10/20تا زمان اجرای حکم محاسبه نماید .مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان سوادکوه
سید عماد کمالی کارساالری محل امضاء رئیس و مهر دادگاه محكوم عليه مكلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه  -1 :ظرف
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد(ماده  34قانون اجرای احکام مدنی)-2.ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد-3.مالي
معرفي کند که اجرا حکم و اس��تيفا محکوم به از آن میس��ر باش��د .چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید
ظرف سي روز كليه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ،به طور مشروح مشتمل
بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ايراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات
دقیق حسابهاي مذكور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز
فهرس��ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير دیگر در اموال مذکور از زمان يك س��ال قبل از طرح دعواي اعس��ار به ضمیمه
دادخواس��ت اعس��ار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود (مواد  8و 3قانون نحوه
اجراي محكوميت مالي -4.)1394خودداري محكوم عليه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم ،حبس
تعزی��ری درجه هفت را در پي دارد( .ماده  34قانون اج��راي احکام مدني و ماده  20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه اجراي
محكومي��ت مالي -5)1394انتقال مال به دیگ��ري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي
پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات
مي شود( .ماده  21قانون نحوه اجراي محكوميت مالي-6.)1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود
آزادي محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توس��ط محكوم عليه خواهد بود.
(تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجراي محكوميت مالي .(1394م الف 97/161
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره  97/04/11 – 139760318012000928هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در این واحد ثبتی تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی اقای  /عبدالرزاق افش��اریان فرزند محمد تقی بش��ماره شناس��نامه  15صادره از شفت در  2سهم
مش��اع از  18سهم شش��دانگ یک قطعه زمین به مساحت  3642/83مترمربع بش��ماره پالک فرعی  2025از  21اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  26فرعی واقع در قصبه شفت  -بخش  21گیالن از مالکیت رسمی اقای ( /مرحوم) محمد
تقی افش��اریان محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در اجرای ماده فوق در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین
نوبت آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرجع
ذیصالح قضایی دادگس��تری شهرس��تان شفت مراجعه و دادخواست مقتضی تقدیم و گواهی طرح دعوی را به این اداره
ارائه نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست
وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول  97/4/26تاریخ
انتشار نوبت دوم 97/5/9
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت -حسن عباس زاده
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اداره کل ثبت اس��ناد و امالک گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره  97/04/11 – 139760318012000923هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در این واحد ثبتی تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم اکرم ش��هبازی فرزند احمد بشماره شناسنامه  494صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه
زمین مش��تمل بر خانه و محوطه و انباری به مس��احت  1964/77مترمربع بشماره پالک فرعی  154از  56اصلی مفروز
و مجزی ش��ده از پالک  7فرعی واقع در روس��تای کوزه گران شهرستان شفت بخش  24گیالن از مالکیت رسمی اقای /
مهدی حس��ین زاده مالس��رائی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در اجرای ماده فوق در دو نوبت به

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد س��ند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره  95/12 /31-139660318003008350هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی اقای رضا بس��تان پرا فرزند اس��معیل بشماره شناسنامه  1000صادره از فومن به شماره ملی
 2668410886ششدانگ یکبابخانه و محوطه بمساحت  179/86مترمربع پالک  1591فرعی از  72اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  20فرعی از  72اصلی واقع در جهود بیجار بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی اقای تقی اسماعیلی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نس��بت به صدورس��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/5/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/5/23 :
 680سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
س��ند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد س��ند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره  97/1 /18-139760318003000099هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی اقای غالمحس��ین پاکدامن اشکلنی فرزند رحمان بشماره شناسنامه  8صادره از فومن به شماره
ملی  2669623964شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی (انباری ) بمساحت  1309/41مترمربع پالک 212
فرعی از  79اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک یک فرعی از  79اصلی واقع در اش��کلن بخش  24گیالن خریداری از
مالک رسمی حسن پاکدامن اشکلنی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باش��ند میتوانند از تاریخ
انتش��اراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/5/9 :تاریخ
انتشار نوبت دوم97/5/23 :
 691سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
س��ند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد س��ند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره  97/2 /18-139760318003001036هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی خانم راحله س��میع زاده فرزند هادی بش��ماره شناس��نامه  1033صادره از فومن به شماره ملی
 2668393620شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر خانه مسکونی دارای گواهی پایان س��اختمان بمساحت 285/25
مترمرب��ع پالک  487فرعی از  70اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پ�لاک  136فرعی از  70اصلی واقع در گران بخش 24
گیالن خریداری از مالک رس��می اقای هوش��نگ پور قنبر محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول:
 97/5/9تاریخ انتشار نوبت دوم97/5/23 :
 693سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
آگهی حصر وراثت آقای مندنی ش��هرت مکی نام پدر نصیر بشناس��نامه 20978صادره ازبهبهان در خواستی بخواسته
صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و تو ضیح داده که مادرم مرحوم خورشید خانم شهرت رفیعی بشناسنامه  20صادره
بهبه��ان در تاریخ  12/4/87در بهبهان اقامتگاه دائمی خویش فوت ورثه اش عبارتند از  -1لطف اهلل مکی به ش ش -707
1326صادره از بهبهان (پس��ر متوفی )  - 2غالمحس��ین مکی به ش ش 1343-27351صادره از بهبهان (پسر متوفی)-3
ن��وراهلل مکی به ش ش 1341-27350صادره از بهبهان (پس��ر متوفی) - 4مه��رداد مکی به ش ش  1349-641صادره از
بهبهان (پس��ر متوفی) - 5مس��عود مکی به ش ش 1336-580صادره از بهبهان (پس��ر متوفی) - 6احمد مکی به ش ش
1335-264صادره از بهبهان (پسر متوفی) -7مندنی مکی به ش ش 1333-20978صادره زندگی بهبهان (پسر متوفی)8
 س��کینه مک��ی به ش ش 1330-352صادره از بهبهان (دختر متوفی) -9فریب��ا مکی به ش ش 1347-29266صادره ازبهبهان (دختر متوفی) ا -اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مز بور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر
وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان عنایت اهلل اروند

