یکشنبه  18شهریور 28 1397ذیالحجه 1439
 9سپتامبر  2018شماره 2527

شهرستان

4

www.asre-iranian.ir

اخبار
قطعه سوم پروژه بزرگ
راه ايالم – مهران

ايلام ،آذر يعقوبي�ان :مدي��ركل راه و
شهرس��ازي اس��تان در بازدي��د از محل
احداث اين قطعه از مس��ير و جلس��هاي
كه در اين خصوص با مش��اور و پيمانكار
پروژه داش��ت از پيش��رفت فيزيكي 76
درصدي اين قس��مت از محور خبر داد.
مهن��دس كاظميدر م��ورد جزئيات اين
ط��رح گفت :اي��ن قطعه از مس��ير ايالم
به مه��ران حد فاصل تقاط��ع صالح آباد
تا تقاطع سد ش��هيد آل اسحاق به طول
 30كيلومت��ر ك��ه پيمانكار آن موسس��ه
ولي عصر(عج) وابس��ته به قرارگاه خاتم
االنبيا ميباشد 20 ،كيلومتر از اين قطعه
به صورت چهارخط��ه هم اكنون زير بار
ترافي��ك قرار گرفته اس��ت و  8كيلومتر
از بان��د رف��ت (اصالح و بهس��ازي جاده
موجود) نيز به انجام رسيده و پيمانكار در
حال آماده سازي باند رفت تا فرا رسيدن
اربعين است.
افزايش نظارت بر پارکينگهاي
عموميبه منظور پيشگيري از تخلفات

مرکزي ،يحيي شاهس�واراني :به گزارش
اداره ارتباطات و امور بينالملل شهرداري
اراک؛ مع��اون ام��ور زيربناي��ي از اجراي
نظارت بر پارکينگهاي عموميبه منظور
افزايش سطح ايمني اجتماعي و پيشگيري
از تخلفات خبر داد.خس��روي خاطرنشان
کرد :ط��ي مکاتبهاي از جانب دادس��تان
عموميو انقالب استان مقرر شد در اجراي
س��اماندهي و نظارت ب��ر پارکينگهاي
عموميع�لاوه بر نصب دوربينهاي مدار
بسته مواردي چون نصب نرخنامه مصوب،
پروانه بهرهبرداري ،سيستم اطفاي حريق،
روش��نايي و کفسازي مناسب اجرا گردد.
وي افزود :پيرام��ون اين موضوع نماينده
معاونت امور زيربنايي به همراه نماينده اداره
اماکن و بازرس اتحاديه پس از شناسايي
پارکينگهاي فاق��د صالحيتهاي الزم
ضم��ن دادن اخطار کتب��ي با مدت معين
در روزهاي آتي نسبت به پلمپ واحدهاي
متخلف اقدام خواهند نمود.

اخبار

بازدید مديرکل ثبت اسناد گلستان از واحد ثبتي علي آبادکتول

عصرايرانيان ،گلس��تان – صفرخان��ي  :عباسعلي زارع تيله نوئي
مديرکل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گلستان با
حض��ور در جوار ميز کاري هري��ک از کارکنان در
قسمتهاي مختلف دبيرخانه قانون تعيين تکليف
و قانون س��اماندهي ،نمايندگان و نقش��ه برداران،
دفتر بازداش��تي و دفتر امالک ،اجراي مفاد اسناد
رس��ميالزم االجراء ،ام��ور مالي و حس��ابداري،

دبيرخان��ه اداري و بايگاني با ت��ک تک کارکنان
ضمن بررس��ي تعدادي از پروندهه��ا تذکراتي در
خصوص دقت ،سرعت ،صحت و پشتکار الزم در
ارائه خدمات هرچه بيشتر به مراجعان و پاسخگويي
سريع و صحيح در چارچوب مقررات قانوني تأکيد و
با عنايت به وضعيت اقتصادي کشور و اينکه قاطبه
مردم شريف شهرستان علي آبادکتول و شهرهاي

بانک کشاورزي  1868ميليارد ريال
تسهيالت پرداخت کرد

کماالن (فاضل آباد) ،مزرعه کتول و س��نگدوين
در منطقه اکثراً کشاورزان و روستائيان جهت اخذ
خدمات ثبتي به اداره ثبت مراجعه مينمايند رعايت
حال آنان را نموده با آرامش و صبوري پاسخگوي
آنها باشند تا خدايي ناکرده نارضايتي بوجود نيايد و
با خاطري آسوده و اطميناني مضاعف از واحد ثبتي
خارج شوند را به همکاران ثبتي يادآوري نمودند.

وزير راه و شهرسازي مطرح کرد

تردد  ۱۲هزار کشتي اقيانوسپيما از تنگه هرمز

وزير راه و شهرسازي گفت :عدم پايبندي دولت آمريکا به برجام و بازگشت
تحريمه��ا ،از جمله مهمترين تهديدهاي حمل و نقل دريايي و واردات و
صادرات ما است .به گزارش خبرنگار مهر ،عباس آخوندي در مراسم روز
جهاني دريانوردي اظهار کرد :مواردي همچون توس��عه پايدار ،توس��عه و
بهبود وضعيت منابع انس��اني و توانمندسازي آن ،نقش و جايگاه صنعت
دريانوردي در ايجاد رفاه و رشد اقتصادي و زدودن فقر ،جلوگيري از شيوع
بيماريهاي واگيردار ،حفاظت از محيطزيس��ت دريايي و کاهش سوانح
دريايي از جمله موضوعاتي هس��تند که در برنامههاي پنج س��اله توسعه
کشور مورد توجه قرار گرفتهاند .وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه صنعت
دريانوردي در ريش��هکن کردن فقر نقش کليدي دارد ،افزود :واقعيت اين
اس��ت که صنعت دريانوردي در ذات خود محت��اج به نيروي کار فراوان،
تجهيزات و ماش��ينآالت س��نگين و دانش برنامهريزي و مديريت قوي
اجرايي است .از اين رو اين صنعت ميتواند بسياري از مشکالت اجتماعي
از جمله بي��کاري را تا حدود زيادي برطرف کند .وي با بيان اينکه نقش
صنايع دريايي و کشتيراني حتي از اين مسئله هم مهمتر است ،گفت :حمل
و نقل دريايي بهصرفهترين شيوه حمل و نقل کاال و مواد خام در مقادير زياد
در سرتاسر جهان محسوب شده و بيشتر تجارت جهاني امروزه از طريق
دريا به وسيله کشتي انجام ميشود و هماکنون سهم کشتيها در جابجايي
کاال و مواد خام به  ۹۰درصد کل تجارت جهاني ميرسد .آخوندي افزود:
کل کاالي حمل شده توسط کشتيها در جهان تا سال  ۲۰۱۷نزديک به
 ۱۰.۳ميليارد تن بوده است که اين حجم به وسيله ناوگاني با  ۱.۶ميليارد
تن ظرفيت حمل ش��ده است ،ضمن اينکه نيمياز تناژ ناوگان جهان ،در
مالکيت کشورهاي آسيايي است .وزير راه و شهرسازي با اشاره به نقش
حمل و نقل دريايي در حمل و نقل نفت و مش��تقات آن ،اظهار کرد :بر
اساس آمار موجود ،بيش از  ۶۰درصد مصرف ساليانه نفت و مواد نفتي از
اصفهان،مريم کرباليي :عباس محبوبي
اظهار کرد :در حال حاضر در سطح شهر
اصفهان پنج پايانه فع��ال از جمله پايانه
کاوه در شمال شهر ،پايانه صفه در جنوب،
پايانه جي در ش��رق که در کنار آن مرکز
معاينه فني واقع ش��ده و پايانه زاينده رود
در غرب اصفه��ان وجود دارد ،البته پايانه
«صمديه» در س��ال  ۹۲به عنوان پايانه
درون اس��تاني فعال ش��د.وي با اشاره به
ارتقاء زيرس��اختهاي پايانههاي ش��هر
گفت :به دنبال ارتقا زيرساختها و تجهيز
پايانههاي شهر هستيم تا اصفهان سرآمد

طريق دريا حمل ميشود و عمدت ًا نيز تا حد  ۹۹.۹۹درصد آن به صورت
ايمن تحويل داده ميشود .وي با اشاره به نقش ايران در صنعت دريانوردي
گفت :بيش از  ۵۰۰۰کيلومتر خطوط ساحلي در خليجفارس ،درياي عمان
و دري��اي خزر ۱۵ ،جزيره و  ۹۰بن��در بزرگ و کوچک تجاري و صيادي
موجب ش��ده ايران جايگاه ويژهاي در حمل و نقل دريايي داش��ته باشد.
خليجفارس به عنوان يکي از مناطق مهم و پرترافيک جهان محسوب شده
و ساالنه بيش از  ۱۲هزار کشتي اقيانوسپيما از تنگه هرمز تردد ميکند.
آخوندي افزود :بر اساس آمار ارائه شده توسط آنکتاد در سال  ،۲۰۱۷ايران
با مالکيت  ۲۳۸کشتي و ظرفيت بارگيري حدود  ۱۹ميليون تن ،مقام ۲۱
جهان را از اين حيث به خود اختصاص داده است .کشتيراني ايران با جايگاه
 ۲۱از جمله  ۲۵خط کش��تيراني اول جهان محسوب ميشود .همچنين
اي��ران با  ۶ميليون و  ۵۸۳هزار تن ظرفيت بارگيري ناوگان تحت پرچم،
سي و يکمين کشور جهان از اين حيث است .وزير راه و شهرسازي ادامه
داد :ايران داراي ناوگاني با بيش از  ۱۱هزار فروند ش��ناور غيرکنوانسيوني
است که عمدت ًا در آبهاي خليجفارس ،درياي عمان و درياي خزر فعاليت

ميکند که از اين جهت بزرگترين ناوگان دريايي منطقه است .وي تأکيد
کرد :گسترش حمل و نقل دريايي کشور ،بهکارگيري نيروهاي ايراني بر
روي کشتيهاي خودي ،دادن سفارش ساخت و تعمير کشتيها و شناورها
به کارگاههاي کشتيسازي داخلي به طور قطع ما را در تحقق شعار اقتصاد
مقاومتي و ايجاد رونق براي مردم ،کمک ش��اياني خواهد کرد؛ البته اين
مسئله مستلزم تأمين نيروي انساني متخصص و ماهر است.آخوندي در
ادامه با اشاره به نقاط قوت کشور در صنعت دريانوردي اظهار کرد :ناوگان
تجاري ما با داش��تن بيش از  ۶.۵ميليون تن ظرفيت ناخالص در س��ال
 ۲۰۱۷داراي رتبه سي و يکم در جهان است .ناوگان تجاري و نفتکش ما
در سطح منطقه بزرگترين است .از نظر سن ناوگان نيز کشتيهاي ملي
ايراني در بهترين وضعيت هستند .همچنين ايران به اکثر کنوانسيونهاي
 IMOو به تماميکنوانسيونهاي مهم دريايي و کنوانسيون کار دريايي
سازمان بينالمللي کار ملحق شده و قوانين داخلي خود را از حيث انطباق
با اس��تانداردهاي روز بينالمللي کام ً
ال به روز کرده است .از سوي ديگر،
حضور ايران در ليست سفيد کنوانسيون بينالمللي استانداردهاي آموزش،
نگهباني و گواهينامههاي دريانوردان ،ام��کان ادامه ارائه آموزش دريايي
مطلوب و اعطاي گواهينامه به دريانوردان ايراني را اس��تمرار ميدهد.وي
تصريح کرد :از سوي ديگر ،فراهم کردن زمينههاي استفاده از حداکثر توان
داخلي در مديريت ترمينالهاي کانتينري ،جذب سرمايهگذاري خارجي از
طريق واگذاري طرح توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار به شرکت IPGL
هند با مش��ارکت ش��رکتهاي داخلي و کاهش هزين��ه حمل با هدف
افزايش سهم بازار حمل و نقل بينالمللي شامل تا  ۵۰درصد تخفيف بر
کشتيهاي با محموله ترانزيت خارجي و تا  ۷۰درصد تخفيف بر کاالهاي
ترانزي��ت خارج��ي در عمليات باربري و خن��کاري از ديگر نقاط قوت ما
محسوب ميشود.

مديرعامل سازمان پايانههاي مسافربري شهرداري اصفهان خبر داد

جابه جايي روزانه  ۴۰هزار مسافر در  ۵پايانه شهر

سازمان پايانههاي کشور باشد.مديرعامل
سازمان پايانههاي مسافربري شهرداري
اصفهان تصريح ک��رد :در مجموع روزانه
 ۴۰هزار مسافر در پنج پايانه شهر اصفهان
جابه جا ميش��وند که  ۲۰هزار وارد و ۲۰
هزار مس��افر از طريق پايانههاي ش��هر
از اصفه��ان خارج ميش��وند.محبوبي در
خصوص نرخ کرايه و فعاليت تاکسيهاي
مس��تقر در پايانههاي مسافربري گفت:

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 سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره
 97/01/20-139760318003000165هی��ات موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
اقای حجت یوسف وطنخواه فومنی فرزند صادق بشماره شناسنامه  243صادره از فومن به شماره
ملی  2669214800ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه بمساحت  243/81مترمربع پالک
 1717فرعی از  72اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک  9فرعی از  72اصلی واقع در جهود بیجار
بخش  24گیالن خریداری از مالک رس��می اقای اس��ماعیل فیکوئی مبین محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدورسند 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 تس��لیم 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 97/6/18 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/7/1 :
 902سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
شعبه  109دادگاه کیفری دو شهرستان ساری – شماره بایگانی شعبه970613 :
در پرونده کالسه  970613شعبه  109دادگاه کیفری  2ساری متهم حجت ده خدا فرزند محمدعلی
متهم اس��ت به تحصیل مال از طریق نامشروع بیس��ت و هفت میلیون و یکصد و سی و یک هزار و
دویس��ت و پانزده ریال که بر اس��اس گزارش مامورین مجهول المکان می باشد به نامبرده اخطار
و ابالغ می گردد در مورخه  97/9/21س��اعت  11صبح جهت دفاع از بزه انتس��ابی 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 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  9دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری -شماره بایگانی شعبه960753 :
اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم یه آقای اسماعیل احمدی فرزند
خواهان خانم س��یده آمنه معصومی دادخواس��تی به طرفیت خواندگان اسماعیل احمدی و غیره به
خواسته اثبات مالکیت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609981510900737
ش��عبه  9دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان ساری ثبت و وقت رس��یدگی مورخ  1397/8/2ساعت
 11:30تعیین که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرس��ی مدنی به علت
مجهول المکان بودن خوانده س��ید محسن ش��جاعی لنگری فرزند میر حبیب و درخواست خواهان
مرات��ب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می گردد تا خوان��ده ظرف یک ماه پس از
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه  9دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری – معصومه اسمعیلی فوالدی
شعبه  109دادگاه کیفری دو شهرستان ساری – شماره بایگانی شعبه970169 :
دادنامه -پرونده کالس��ه  9509981514200958ش��عبه  109دادگاه کیفری دو شهرس��تان ساری
تصمیم نهایی ش��ماره  9709971512200620شاکی :آقای سید میثم محمودی فرزند سید یحیی با
وکالت آقای مس��عود سلطان تویه فرزند شیرمحمد به نشانی مازندران -ساری -خ طبری -مجتمع
البرز پ  64واحد  1متهمین -1 :آقای سید محمد میرزاخانی فرزند حسین  -2آقای غالمعلی روشناس
همگی به نش��انی اتهام ها -1 :ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر حوادث کار بمیزان  30درصد -2
ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر حوادث کار بمیزان  20درصد رای دادگاه -بموجب کیفرخواست
ش��ماره  9710431513000348مورخ  97/1/23صادره از دادس��رای عمومی و انقالب شهرستان
س��اری آقایان  -1غالمعلی روشناس  -2سیدمحمد میرزاخانی فرزند میرحسین دائر بر ردیف اول
ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از حادثه کار به میزان  20درصد تقصیر از باب تسبیب و ردیف
دوم ایراد صدمه بدنی حین کار از باب تس��بیب به میزان  30درصد تقصیر موضوع ش��کایت آقای
سیدمیثم محمودی فرزند سید یحیی با وکالت آقای مسعود سلطان تویه دادگاه نظر به شکایت شاکی
و مالحظه مفاد کیفرخواست و رای صادره مضبوط در پرونده بر اساس نظریه کارشناسی و گواهی
پزشکی قانونی مضبوط در پرونده و عدم حضور متهمان در دادگاه با وصف احضار از طریق نشر
آگهی و اینکه دفاعی در جهت بزه انتسابی به خود معمول نداشته اند بزهککاری نامبردگان را محرز
دانسته و از بابت جنبه خصوصی جرم مطالبه دیه مستندا به مواد  709 ،569 ،462 ،449 ،448و 710
قانون مجازات اس�لامی مصوب  1392متهم ردیف اول را می��زان  20درصد و متهم ردیف دوم را
به میزان  30درصد به پرداخت  -1چهار پنجم از یک س��وم از نصف دیه کامل پا بابت خردشدگی
(کوبیدگی) باز قس��مت فوقانی استخوان درشت نی ساق پای راست که بطور مطلوب التیام یافته و
نصف دوصدم دیه کامل بابت جراحت (دامیه) در این ناحیه و چهار پنجم از یک پنجم از نصف دیه
کامل پا بابت شکس��تگی قس��مت فوقانی استخوان نازک نی ساق پای راست که بطور مطلوب التیام
یافته  -2هر کدام نصف یک صدم دیه کامل بابت خراشیدگی بازوی چپ و قسمت خارجی ران چپ

فعاليت اين تاکسيها به طور مستقيم زير
نظر تاکسيراني شهرداري اصفهان است،
اما ب��راي س��رويسدهي و ارايه خدمات
مطلوبتر به مسافران جلسات هماهنگي
بين دو سازمان پايانهها و تاکسيراني برگزار
ش��ده اس��ت.وي در خصوص نرخ اجاره
غرفههاي موجود در پايانههاي مسافربري
ش��هرداري اصفهان ني��ز اظهارکرد :نرخ
اجارهها بر اس��اس نظر کارشناسي تعيين

ميش��ود ،اما ب��ا توجه به ش��رايط تورم،
قيمتها نس��بت به سال گذشته کاهش
يافته اس��ت تا به��ره ب��رداران بتوانند با
ش��رايط بهتري فعاليت کنند ،همچنين
نظ��ارت ماموران بهداش��ت برغرفههاي
عرصه محصوالت غذايي در پايانهها به
صورت مستمر انجام ميشود تا مشکلي
از نظر بهداش��تي در پايانهها ايجاد نشود.
وي با اشاره به فعاليت سازمان پايانههاي

(جمعا دو حارصه)  -3یک صدم دیه کامل بابت خراشیدگی سمت راست صورت (حارصه)  -4ارش
به میزان نیم درصد دیه کامل بابت آسیب نسوج نرم ناحیه کمر  -5ارش جمعا به میزان پانزده درصد
دیه کامل بابت عوارض ناشی شکستگی ها و آسیب نسوج نرم زانوی چپ شامل رباط متقاطع خلفی
و رباط طرفی خارجی دچار محدودیت حرکت خفیف مفصل زانوی چپ گردیده است و آسیب نسوج
نرم س��اق و زانوی پای چپ و محدودیت حرکتی حاصله در حق مصدوم میثم محمودی که مهلت
پرداخت آن ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه می باشد و از جنبه عمومی جرم مستندا به مواد 91
و  176قانون کار هر یک از متهمان را به پرداخت جزای دویست برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی محس��وب و ظرف  20روز پس از ابالغ
قابل واخواهی در این دادگاه بوده و پس از انقضاء آن ظرف  20روز قابل اعتراض در محاکم محترم
تجدیدنظر مازندران می باشد.
رییس شعبه  109دادگاه کیفری دو ساری -سید حسین قاسم نژاد
ش��عبه  109دادگاه کیفری دو شهرستان ساری – شماره بایگانی شعبه -970171 :دادنامه پرونده
کالسه  9609981514100946شعبه  109دادگاه کیفری دو شهرستان ساری تصمیم نهایی شماره
 9709971512200618ش��اکی :آقای محس��ن محس��نی فرح آبادی فرزند محمد اقا به نشانی شهر
س��اری اول بلوار داراب میدان مازیار فالح فروش��گاه فرش محس��نی متهم :آقای ساالر ابراهیمی
خلردی فرزند عیسی به نشانی مجهول المکان اتهام :سرقت مستوجب تعزیز رای دادگاه  -بموجب
کیفر خواست شماره  9710431513000719مورخ  1397/2/4صادره از دادسرای عمومی و انقالب
شهرس��تان ساری آقای ساالر ابراهیمی خلردی فرزند عیسی متولد  1370اهل وساکن ساری فاقد
مشخصات تکمیلی دیگر به لحاظ متواری و مجهول المکان بودن متهم است و به سرقت یک د ستگاه
گوش��ی تلفن همراه آیفون سون ( )7موضوع ش��کایت آقای محسن محسنی فرح آبادی دادگاه نظر
به ش��کایت ش��اکی و مالحظه مفاد کیفرخواست و پاسخ اس��تعالم از اداره مخابرات مبنی بر فعال
بودن خط متعلق به متهم در گوش��ی مسروقه و عدم حضور متهم در دادگاه با وصف احضار وی
از طریق نشر آگهی و عدم حضور وی جهت دفاع از بزه انتسابی خود بزهکاری وی محرز دانسته
و مس��تندا به مواد 661و  667قانون مجازات اس�لامی مصوب  1375با اصالحات بعدی متهم را به
تحمل یکس��ال حبس تعزیزی و  74ضربه ش�لاق تعزیزی ورد عین مال مسروقه در صورت فقدان
عین مثل یا قیمت ان به ش��اکی محکوم می نماید رای صادره غیابی محس��وب و ظرف  20روز پس
از اب�لاغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده پس از ان ظرف  20روز قابل اعتراض در محاکم تجدید
نظر مازندران می باشد.
رئس شعبه  109دادگاه کیفری دو ساری – سید حسین قاسم نژاد
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر
رای ش��ماره  97/5/24-139760318003004191هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی احمد ذوقی مقدم فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه  2248صادره از تهران به شماره ملی
 0055466338ششدانگ یک باب انباری بمساحت  198/52مترمربع پالک  3500فرعی از  69اصلی
مفروز و مجزی ش��ده از پ�لاک  29فرعی از  69اصلی واقع در قریه گرب��ه کوچه بخش  24گیالن
خریداری از مالک رس��می خانم معصومه جهانگرد فومنی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین 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
تس��لیم 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 97/6/18 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/7/1 :
 925سرپرست 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 س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر
رای ش��ماره  97/5/24-139760318003004192هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی احمد ذوقی مقدم فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه  2248صادره از تهران به شماره ملی
 0055466338ششدانگ یک باب انباری بمساحت  208/87مترمربع پالک  3501فرعی از  69اصلی
مفروز و مجزی ش��ده از پ�لاک  29فرعی از  69اصلی واقع در قریه گرب��ه کوچه بخش  24گیالن
خریداری از مالک رس��می خانم معصومه جهانگرد فومنی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین 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
تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای

مس��افربري ش��هرداري اصفهان در ايام
نوروز  ۹۷افزود :در ايام نوروز امسال از ۲۵
اسفند تا  ۱۵فروردينماه سازمان به حالت
آماده باش درآمد و  ۵۰۰هزار مس��افر در
اين ايام جا به جا شدند.

شهرکرد،افسانه کاظميخواه :مدير شعب
بانک کش��اورزي اس��تان چهارمحال و
بختي��اري از پرداخت 1868ميليارد ريال
تس��هيالت به کش��اورزان ،دام��داران و
صنايع مرتبط با بخش کشاورزي توسط
بانک کش��اورزي اس��تان طي پنج ماه
ابتداي امسال خبر داد .هوشنگ طاهري
ميرقائد در گفت و گو با ايس��نابا اعالم
اي��ن خبر ،اظهار کرد :بانک کش��اورزي
اس��تان در راس��تاي بيانات مقام معظم
رهبري و تحقق شعار سال 411 ،ميليارد
ريال تس��هيالت از مح��ل اعتبار ايجاد
اش��تغال پايدار روس��تايي و عشايري به
 150نف��ر از فع��االن و صنايع مرتبط با
بخش کشاورزي اس��تان پرداخت کرده
که اين ميزان تس��هيالت زمينه اشتغال
 342نفر را ايجاد خواهد کرد .وي افزود:
از محل اعتبار صندوق توس��عه ملي نيز
 651ميليارد ريال تسهيالت به  894نفر
از کشاورزان ،دامداران و صنايع مرتبط با
بخش کشاورزي مصوب و پرداخت شده
است .مدير شعب بانک کشاورزي استان
ادامه داد :اين ميزان تس��هيالت موجب
تثبيت اشتغال  1000نفر و ايجاد اشتغال
براي  130نفر شده است.
پاکسازي رودخانه اصلي اراک

مرکزي،يحي�ي شاهس�واراني :رودخانه
اصل��ي ش��هر اراک در امت��داد خياب��ان
مي��رزاي ش��يرازي پاکس��ازی ش��د .به
گ��زارش اداره ارتباطات و امور بينالملل
ش��هرداري؛ قاسميشهردار منطقه چهار
اراک در خص��وص عملک��رد منطقه در
مرداد ماه س��ال جاري اظهار داشت :در
راس��تاي اجراي طرح جه��ادي پااليش
س��طح منطقه ب��ه جهت ارتقاء س��طح
منظر شهري ،پاکس��ازي رودخانه اصلي
ش��هر در امتداد خيابان ميرزاي شيرازي
در دس��تور کار معاون��ت اجرايي منطقه
ق��رار داده ش��د ک��ه اين مهم ب��ه نحو
احسن اجرايي گرديد.وي در ادامه اجراي
 2760مترمربع رنگآميزي جداول816 ،
مترمکعب تسطيح و ريگالژ معابر328 ،
مترمکع��ب جمعآوري و حم��ل نخاله و
ضايعات از سطح منطقه 1739 ،مترمربع
س��نگ ف��رش ،پخش و توزي��ع  60تن
آس��فالت جهت لکهگي��ري معابر125 ،
مترمکع��ب بتنريزي و ص��دور  8فقره
پروانه س��اختماني با زيربن��ا 97/4073
مترمربع از جمله اقدامات منطقه در مراده
ماه سال جاري عنوان کرد.

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت
اول 97/6/18 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/7/1 :
 921سرپرست 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 س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر
رای ش��ماره  97/5/24-139760318003004187هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی احمد ذوقی مقدم فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه  2248صادره از تهران به شماره ملی
 0055466338ششدانگ یک باب انباری بمساحت  200/40مترمربع پالک  3499فرعی از  69اصلی
مفروز و مجزی ش��ده از پ�لاک  29فرعی از  69اصلی واقع در قریه گرب��ه کوچه بخش  24گیالن
خریداری از مالک رس��می خانم معصومه جهانگرد فومنی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین 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
تس��لیم 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 97/6/18 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/7/1 :
 923سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
آگهی حصروراثت آقای مسلم احمدی دارای شناسنامه شماره  ۴۸۵۷به شرح دادخواست به کالسه
 ۱۳۶-۱۶۱ - ۹۷از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
فاطمه عبدارحمانی به شناسنامه  ۴۶در  ۱۳۹۴-۲-۲۵در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
حین الفوت آن مرحومه منحصراس��ت به-۱ :مسلم احمدی  -به شماره شناسنامه  ۴۸۵۷فرزندپسر
-۲حمید احمدی  -به شماره شناسنامه  ۵۸فرزندپسر  -۳حجت احمدی  -به شماره شناسنامه ۷۴۶۱
فرزندپس��ر  -۴حبیب اهلل احمدی  -به ش��ماره شناس��نامه  ۸۰۱۰فرزندپسر  -۵محسن احمدی  -به
شماره شناسنامه  ۵۱۱۲فرزندپسر  -۶فرحناز احمدی  -به شماره شناسنامه  ۶۳۶۶فرزنددختر -۷
وجیهه احمدی  -به شماره شناسنامه  ۴۸۵۶فرزنددختر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفیه نزداوباشد
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف  ۲۴۵۹رییس شعبه  ۱۳۶شورای حل اختالف جورقان
آگهی دادنامه تاریخ  ۱۳۹۷-۲-۳:کالس��ه  ۱۲۹-۰۴-۹۶ :دادنامه  ۳۱ :مرجع رس��یدگی کننده شعبه
 ۱۲۹شورای حل اختالف همدان ایثارگران خواهان  :محسن سعادتمند فرزند وجيه اله همدان خ اراک
آهن آالت حیدری خوانده  :س��ید کامران مصطفی نیا فرزند س��ید فضایل مجهول المكان خواسته :
مطالبه وجه گردشکار:خواهان دادخواس��تی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از
ارجاع به این حوزه و ثبت و اجرای تشریفات قانونی قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء حوزه و
ختم رسیدگی به شرح آتی با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی
ش��ورا :درخصوص دادخواست اقای محسن سعادتمند فرزند وجيه اله بطرفیت آقای سید کامران
مصطفی نیا فرزند ميد فضایل بخواسته مطالبه مبلغ  ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت یک فقره چک به شماره
۸۱۰۰۷۹مورخه  ۲۰ / ۲ /۹۴عهده بانک تجارت ش��عبه قلیانی همدان بانضمام هزینه های دادرس��ی
و خس��ارت تاخیر و تاحیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت اجرای حکم وصل محکوم به  -۱.تقديمی
از ناحيه خواهان که داللت بر اس��تقرار بین به میزان خواس��ته درعهده خوانده داشته و بقاء أصول
مستندات مذكور درید مدعی داللت بربقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان درمطالبه
وجه آن را دارد  .وخوانده علیرغم ابالغ قانونی و همچنین با توجه به چاپ و نشر آگهی در روزنامه
کثیر االنتش��ار مورخه  ۱۶ / ۱۱ /۹۶درجلس��ه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه اليحه دفاعی و یا
دلیل و مدرک مس��تندی درقبال دع��وی مطروحه وی برائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده اس��ت .
لذا ش��ورا با در نظر گرفتن محتویات پرونده و اظه��ارات خواهان وکپی مصدق چک و گواهی عدم
پرداخت آن دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخيص داده و مستندا به مواد۱۹۸و۵۰۲و  ۵۱۵و ۵۲۲
و ۵۱۹قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انق�لاب در امور مدنی و مواد ۳۱۱و ۳۱۰و ۳۱۳و
۳۱۴قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل خواس��ته
و مبلغ  ۶۱۵۰۰۰ریال بابت هزینه های دادرس��ی و مبلغ  ۲۰۰۰۰۰ریال بابت هزینه چاپ ونشرآگهي
در روزنامه و خسارت تاخير وتاديه با استناد به تبصره الحاقی به ماده  ۴قانون صدور چک و ماده
واحده استفس��اریه تبصره مذكور مصوب  ۱۳۷۷مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ سررسید
چک مورخه  ۲۰ / ۲ /۹۴لغایت اجرای کامل که توس��ط اجرای احکام محاس��به خواهد ش��د در حق
خواهان صادر و اعالم میدارد  .رای صادره غیابی محس��وب وظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل
واخواهی در این شورا و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی شهر همدان
می باشد .
م الف  ۲۴۴۸قاضی شعبه  ۱۲۹شورای حل اختالف همدان  -شیری

