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اخبار
زيرگذر آرامستان باغ بهشت نسيم
شهر به ايستگاه پاياني رسيد

بهارستان،س��ارا نوري :ش��هردار نس��يم
ش��هر عباس ش��وندي اظهار داش��ت :با
حمايته��اي ش��وراي اسالميش��هر و
تالش��هاي کارکنان خدوم ش��هرداري،
دستاوردهاي بسيار خوبي در نسيم شهر
از جمل��ه پ��روژه زيرگذر آرامس��تان باغ
بهشت حاصل شده است.عباس شوندي
با اش��اره به پيگيريهاي نماينده محترم
مجلس شوراي اسالميو فرماندار محترم
بهارستان و حمايتهاي بي دريغ اعضاي
شوراي اسالميبراي تکميل و افتتاح اين
پ��روژه بيان کرد :اين پ��روژه با اعتباري
بالغ بر  22ميليارد ريال در چهلمين بهار
پيروزي شکوهمند انقالب اسالميافتتاح
ميشود تا مردم شريف نسيم شهر بتوانند
از مسير تردد اين زيرگذر به آرامستان باغ
بهش��ت و آزادراه تهران -ساوه و از گره
ترافيکي رها ش��وند.وي به روند تکميلي
اين پروژه اش��اره ک��رد و گفت :عمليات
حفاري چاه جهت دفع آبهاي سطحي،
بتنري��زي در قس��متهاي فوقان��ي و
تحتاني زيرگذر و اح��داث رمپ و لوپ ،
ديوارکشي با سنگ مالون و آسفالتريزي
آن انجام شده است.
توقيف محموله  30هزار ليتري
گازوئيل قاچاق در رباط کريم

رب��اط کريم،س��ارا ن��وري :فرمان��ده
انتظاميش��هرستان رباط کريم از توقيف
يک دستگاه خودرو حام��ل  30هزار ليتر
گازوئيل قاچاق خبر داد.سرهنگ «شهرام
پور سعادت» در تش��ريح اين خبر ،اظهار
داش��ت :ماموران انتظاميحين گشت زني
و کنت��رل محوره��اي مواصالتي منتهي
به رباط کري��م ،به يک دست��گاه خودرو
نفتکش مشکوک ش��ده و براي بررسي،
دستور ايست صادر کردند.وي افزود:پس
از متوق��ف کردن خودرو در بازرسي از آن،
ماموران  30هزار ليتر گازوئيل قاچاق کشف
کردند که در اين رابطه ،يک نفر دستگير و
به جرم خود اعتراف کرده و پس از تشکيل
پرونده به مراجع قضائي معرفي شد.

حذف موازيکاريها در صدور پروانه با سيستم شهرسازي الکترونيک

اصفهان،مريم کرباليي :مس��عود اشرفي مجد اظهارکرد :خوشبختانه
گامهاي اساسي و مهمياز سوي مديريت شهري و معاونت شهرسازي
براي تسهيل در روند صدور پروانه گواهي نداشتن خالف و پايان کار
ساختمانها برداش��ته ش��ده که برخي روالهاي م��وازي و سليقهاي
زمان گذش��ته را ح��ذف و وحدت رويه ايجاد ش��ده است.وي با بيان
اينکه ش��هرداري اصفهان از دو سال گذشته نسبت به نصب سيستم
شهرسازي الکترونيک ورود کرده و درخواستهاي مردم را به صورت
الکترونيکي و هوش��مند صادر کرده است ،افزود :يکي از اقدامات در
فرايند صدور پروانه به جهت شفافيت در فرايندها ،محاسبات هوشمند
پروانه ساخت است ،با اين اق��دام محاسبات درآمدي و صدور پروانه
به صورت هوش��مند و فاکتورها به صورت الکترونيکي بدون دخالت
دست انجام ميش��ود.رييس اداره ش��هرسازي الکترونيک شهرداري
اصفهان با اشاره به فرايند سيستميانجام بيمههاي ساختماني گفت:
قبال مردم بايد نامه بيمه ساختمان را به صورت دستي از ش��هرداري

اعالم ميش��ود.وي با بيان اينکه سامانه تصدي��ق آنالين گواهي با
قابلي��ت پاسخگويي در  ۲۴ساعت ش��بانه روز و هف��ت روز هفته به
شهروندان اجرايي شده است ،تصريح کرد :راه اندازي سامانه تصديق
گواهي يکي از پشتوانههاي حمايت از حقوق مردم است.اشرفي مجد
ادام��ه داد :با توجه به اينکه يکي از اهداف اصلي پروژه ش��هرسازي
الکترونيک ،پاسخگويي امن و دقيق به مراجعان در هر زمان از شبانه
روز و هر روز هفته بوده است ،بر آن شديم تا سامانه تصديق آنالين
گواهي ۷-۲۴را راه اندازي و در اختيار شهروندان قرار دهيم تا از اين
پس ش��هروندان بتوانند با مراجعه به سايت  esup.isfahan.irو
ب��ا ورود کد يکتاي  ۱۶رقميذيل هر گواهي صادره و يا اسکن بارکد
مندرج روي آنها ،از صحت گواهي صادره از طريق گوشيهاي همراه
دريافت و با مراجعه حضوري به شعب تامين اجتماعي مراحل مربوطه خود؛ مطمئن ش��وند؛ استفاده از اي��ن قابليت نه نياز به رمز عبور دارد
را سپ��ري ميکردند ،اما در حال حاضر اي��ن فرايند حذف و بيمه به و نه به ُکد کاربري و براي همه ش��هروندان به صورت رايگان قابل
صورت الکترونيکي استعالم و پاسخ آن نيز الکترونيکي به شهرداري استفاده است.

برپایی نمایشگاه کار با هدف مالقات بیواسطه کارفرمایان با کارجویان

درنشس��ت خبری دومین نمایش��گاه کار ایران ،دکتر
شریفخانی دبیر این رویداد ،ضمن بیان گزارشی آماری
از دوره قبل ،به تش��ریح برنامههای نمایشگاه امسال
پرداخت .نشست رسانهای دومین نمایشگاه کار ایران،
دوش��نبه  24آذرم��اه  1397در فرهنگسرای فناوری
اطالعات برگزار شد .در این مراسم دکتر شریفخانی،
دبیر نمایشگاه کار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی
شریف ،پویان دالوری مدیر اجرایی نمایشگاه و هادی
محمدآب��ادی مدیر سامان��ه آنالین ثب��ت اطالعات
کارجویان نمایشگاه حضور داشتند .دبیر نمایشگاه ابتدا
گزارش��ی از دورههای قبل را برای خبرنگاران تشریح
کرد .او از نمایش��گاه کار بهعنوان رویدادی نوآورانه و
مبتکرانه نام برد که از چند سال قبل در حوزه کسبوکار
و مدیریت منابع انسانی در سطح کشوری آغاز شده و
در روند روبهرشد خود ،دستاوردهای متعددی را در حوزه
اشتغال و برقراری ارتباط میان کارفرمایان و کارجویان
داش��ته است .ش��ریفخانی گفت« :ط��رح برگزاری
نمایش��گاه ملی کار به حدود  9سال پیش برمیگردد

و اولی��ن دوره آن ،س��ال  1390در دانش��گاه صنعتی
شریف برگزار شد .هدف این بود که فارغالتحصیالن
دانشگاه برای یافتن ش��غل مناسب و مرتبط با رشته
تحصیلیشان ،به سادگی فرصت انتخاب داشته باشند و
بتوانند با کارفرمایان مختلف تعامل کنند .از طرف دیگر
صاحبان صنایع هم بهطور مس��تقیم با نیروی انسانی
تربیت شده در دانشگاه مصاحبه کنند و انتخاب بهینه
انجام دهند .چراکه تا پیش از آن واحد منابع انس��انی
آنها مجبور بود برای هر فرصت شغلی ،مدتها میان
عده کثیری جس��تجو کند .این روی��داد دو ،سه روزه
ب وکارها ،تا
فرصت مغتنمی است برای صاحبان کس 
خیل عظیمی از کارجویان را ببینند ،رزومههایش��ان را
بررسی و بهترینهایش��ان را گزینش کنند وی با اشاره
به اینکه در هر دوره از نمایش��گاه ،اقبال صنایع و نیز
فارغالتحصیالن دانشگاههای مختلف برای شرکت در
آن رشد چشمگیری داشته ،گفت« :بر همین اساس ،از
سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که ابعاد این رویداد
دیگر از قواره فیزیکی دانشگاه فراتر رفته و الزم است

آن را در مکان وسیعتری برگزار کنیم .پارسال در اولین
نمایش��گاه بزرگ کار ایران ،نزدیک به  100ش��رکت
حضور داش��تند و بیش از  500نفر را به صورت قطعی
جذب کردند .ضمن اینکه تعداد بیش��تری هم بعد از
نمایش��گاه به کار گرفته شدند .این نشان میدهد که
چه ظرفیت باالیی در حوزه نیروی انسانی متخصص و
آماده کار و همچنین تقاضا از سوی کارفرمایان وجود
دارد؛ اما حلقه گمش��ده ،اتصال بین این دو بوده است.
همین ما را دلگرم کرد که به حرکتمان ادامه دهیم و
امسال نمایشگاه را در ابعاد بزرگتری برگزار کنیم .در
دوره قبل بیش از دههزار بازدیدکننده داشتیم و تخمین
میزنیم که این تعداد ،امسال به افزون بر بیستهزار نفر
برسد ».شریفخانی ادامه داد« :مهرماه گذشته ،نهمین
نمایشگاه کار شریف را هم با موفقیت در دانشگاه برگزار
کردیم .در این رویداد 15 ،مجموعه در  32گروه شغلی،
 510ظرفی��ت کاری عرضه کردند که آمار ما نش��ان
میده��د از زمان برگزاری تاکنون بی��ش از  200نفر
بهصورت تمام وقت و بیش از  400نفر بهطور پارهوقت

براي نخستين بار در کشور برگزار شد؛

کارناوال «دوستان آب» با جضور  10هزار دانش آموز در ميناب

با ه��دف فرهنگس��ازي مص��رف بهينه آب،
«کارن��اوال دوستان آب» ب��ا حضور بيش از ۱۰
هزار دانشآموز دانش آموزان مقطع اول تا ششم
ن مدارس ميناب برگزار شد .مديرعامل
دبس��تا 
آبف��اي هرمزگان در اين مراسم تاکيد کرد :يکي
از استرانژيهاي اصلي آبفا در کنار اقدامات فني
و س��ازه اي ،فرهنگ س��ازي در زمينه مديريت
مص��رف مص��رف و تقاضاي آب اس��ت .امين
قصميافزود :جش��نوارههاي نخس��تين واژه آب
با همين هدف طي سال گذش��ته در ش��هرهاي
ميناب ،هشتبندي ،رودان ،بندرلنگه ،بندرخمير

و بندرعباس با مشارکت  4هزار و 650دانشآموز
و همراه��ي  ۱۳۰۰نفر از والدي��ن و  ۲۰۰مربي
برگزار و امسال نيز در سطح وسيع تري در قالب
کارناوال آب با جمعيتي معادل  20هزار نفر (دانش
آموزان و الدين) اجرا شد .وي اضافه کرد :تجربه
نشان داده است ايجاد منابع آبي جديد و احداث
خطوط انتقال آب و سدها نيز نميتواند به حفظ
مناب��ع آبي ما کمک کند بلک��ه موثرترين روش
 ،فرهنگ س��ازي و ترويج مصرف بهينه آب در
ميان نسل جديد است تا اين نسل ضمن آگاهي
وارث خوبي براي منابع آبي مان باشند.

برگزاري برنامه کوهپيمايي
در برق منطقهاي خوزستان

برنامه کوهپيمايي ويژه کارکنان مديريت
حراست شرکت برق منطقهاي خوزستان
به منطقه سد دز ش��هرستان انديمشک
و برنامه کوهپيمايي بانوان به ارتفاعات
ش��هرستان باغمل��ک برگزار ش��د .اين
کوهپيماي��ي ب��ه هم��ت اداره ورزش با
حضور  ۶۵نفر از کارکنان شاغل مديريت
حراس��ت ش��رکت ب��ه منطقه س��د دز
ش��هرستان انديمشک و ارتفاعات چهل
پا برگزار گرديده اس��ت .عوامل اجرايي
اين کوهپيمايي را محسن جعفري ،سيد
محس��ن موسوي و علي آرايي بر عهده
داش��تند .همچنين برنام��ه کوهپيمايي
بانوان شاغل ،همسران پرسنل و دختران
ب��ه ارتفاعات ش��هرستان باغملک (مال
آقا) ب��ا هدف ارتقاء سطح توانمنديها و
روحيه نشاط آنها برگزار شد.
مانور مقابله با شرايط اضطرار دريايي

مشغول به کار شدهاند .این آمارها همانقدر که برای ما
دلگرمکننده است ،میتواند برای سیاستگذاران حوزه
اشتغال هم مفید باشد .خوشبختانه ما روابط خوبی هم با
وزارت کار داریم ».دبیر نمایشگاه سپس به بیان برخی
آمارها از کارجویان بازدیدکننده از این رویداد پرداخت.
او گف��ت بیش از  65درصد از بازدیدکنندگان ،بین 23
تا  30سال داش��تند و ح��دود  90درصد دارای مدرک
کارش��ناسی و کارشناسی ارشد بودند .همچنین حدود
 3درصد آنها مدرک دکتری داشتند .دومین نمایشگاه
کار ای��ران ،چهارم تا شش��م بهمنماه در محل دائمی
نمایشگاههای ش��هرداری تهران (بوستان گفتوگو)
برگزار خواهد شد.

رفيعيبندري خبر داد:

پيشرفت قابل توجه احداث «بوستان هنر» در بندرعباس

مدير منطقه يک شهرداري بندرعباس گفت :عمليات
بخشهاي مختلف احداث بوستان هنر پيشرفت قابل
توجهي داشته و بس��ياري از بخشها نيز پايان يافته
و محوطهسازي پروژه با پيشرفت  90درصدي همراه
است .هومن رفيعيبندري با اشاره به روند قابل توجه
احداث بوستان هنر ،اظهار کرد :احداث اماکن فرهنگي
و هنري يكي از اهداف مهم مديريت شهري است كه
به منظور ايجاد پويايي و نش��اط در ش��هر مورد توجه
قرار گرفته است .وي هدف از احداث اماکن فرهنگي
و هن��ري را اراي��ه بخش مهمياز خدم��ات مورد نياز
ش��هروندان و خصوصا هنرمندان عنوان کرد و افزود:

اخبار

بوستان هنر در زميني به مساحت دو هزار و  241متر
مربع در حال ساخت است .مدير منطقه يک شهرداري
بندرعباس با اشاره به برخي از بخشهاي اين بوستان،
تصريح کرد :احداث سالن آمفي تئاتر روباز با مساحت
 452متر مربع و ظرفيت  450نفر تماش��اگر بهترين
مکان براي اجراهاي ميدان��ي است .رفيعيبندري با
اظهار اينکه ساختمان پالتو با مساحت  406متر مربع
و سالن پالتو با مساحت  200متر مربع و ظرفيت 300
تماشاگر جزو ديگر بخشهاي اين بوستان است ،گفت:
ساير بخشهاي در نظر گرفته شده در اين پروژه شامل
نگارخانه ،اتاق گريم و ساير بخشهاي مختلف است.

مانور استاني مقابله با ش��رايط اضطرار
دريايي با هدف ايج��اد هماهنگي بين
ارگانه��ا و واحده��اي عملياتي حوزه
درياي��ي استان خوزستان ب��راي مقابله
با ش��رايط اضطراري در مجتمع بندري
ام��ام خميني(ره) برگزار ش��د .مديرکل
بنادر و دريان��وردي استان خوزستان و
مدي��ر منطقه ويژه اقتص��ادي بندرامام
خميني(ره) ضمن اعالم اين خبر افزود:
طي اي��ن مانور که با مش��ارکت و هم
افزاي��ي صنايع همج��وار و ارگانهاي
درياي��ي فعال در ح��وزه دريايي استان
خوزست��ان  ۲۳دي م��اه س��ال جاري
برگزار شد ،ش��رکت کنندگان روشها
و تمهي��دات الزم به منظ��ور مقابله با
بحرانه��اي احتمال��ي و کاهش دامنه
خسارت ناش��ي از آن را تمرين کردند.
عادل دريس با اش��اره به مشارکت ۱۵
فروند ش��ناور از ش��ناورهاي ملکي اين
اداره کل ب��ه منظور ايف��اي نقشهاي
مختل��ف در مراح��ل متعدد اي��ن مانور
گف��ت :طي اين مانور که در محورهاي
جداسازي اضطراري ش��ناورها در زمان
وقوع ح��وادث ،مقابله با حريق در دريا،
ام��داد و نجات نف��رات در دريا و مقابله
با آلودگيهاي نفت��ي صورت پذيرفت،
ت��وان و آمادگ��ي نيروه��اي عملياتي
ح��وزه دريايي براي مقابل��ه با حوداثي
نظير انتش��ار آلودگي ،حريق در شناور،
جس��تجو و نجات مصدومين در دريا و
کنترل و مهار دامنه حريق و اطفاي آن
آزموده شد.

آگهی ابالغ مالیاتی

در اجرای ماده  208قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که اخرین نشانی ان در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد به شرح زیر باالغ می گردد :
ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع شغل

اصل مالیات

عملکرد

نوع اوراق

شماره برگ تشخیص -برگ قطعی
شماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتی

1

وراث منوچهر محمدی

ارث

722752068

1394

رای هیئت حل
اختالف

97/10/10-82251

تاریخ و ساعت هیئت حل اختالف
مالیاتی

نشانی اداره امور مالیاتی
فومن خیابان شهدا اداره امور مالیاتی

2

گیالن گستر رودبار

تخلیه چاه

2245685

 1395حقوق

برگ دعوت به هیات

58115483

 97/11/28ساعت 10:30

شهر رودبار -باال بازار اداره امور مالیاتی شهرستان رودبار

3

گیالن گستر رودبار

تخلیه چاه

13125000

 1395عملکرد

برگ دعوت به هیات

58114468

 97/11/28ساعت 10:30

شهر رودبار -باال بازار اداره امور مالیاتی شهرستان رودبار

4

گیالن گستر رودبار

تخلیه چاه

55000000

 1395ـ  169مکرر

برگ دعوت به هیات

58115493

 97/11/28ساعت 10:30

شهر رودبار -باال بازار اداره امور مالیاتی شهرستان رودبار

5

خوراک دام کاسپین

خوراک دام و طیور

114000000

 1391عملکرد

برگ دعوت به هیات

58113004

 97/11/27ساعت 10:30

شهر رودبار -باال بازار اداره امور مالیاتی شهرستان رودبار

6

شن ترابر سفیدرود

پیمانکاری

150000000

 1391عملکرد

برگ دعوت به هیات

58113946

 97/11/27ساعت 10:30

شهر رودبار -باال بازار اداره امور مالیاتی شهرستان رودبار

7

شن ترابر سفیدرود

پیمانکاری

398383860

 1391ـ  169مکرر
 1393ـ  169مکرر

برگ دعوت به هیات

58113497

 97/11/27ساعت 10:30

شهر رودبار -باال بازار اداره امور مالیاتی شهرستان رودبار

8

مجتمع کشت و صنعت
شکوفه های زیتون رودبار

بسته بندی

2000000

 1393عملکرد

برگ دعوت به هیات

58110882

 97/11/30ساعت 10:30

شهر رودبار -باال بازار اداره امور مالیاتی شهرستان رودبار

بسته بندی

4062500

 1390عملکرد

برگ دعوت به هیات

58110338

 97/11/30ساعت 10:30

شهر رودبار -باال بازار اداره امور مالیاتی شهرستان رودبار

بسته بندی

14000000

برگ دعوت به هیات

58112143

 97/11/30ساعت 10:30

شهر رودبار -باال بازار اداره امور مالیاتی شهرستان رودبار

9
10

مجتمع کشت و صنعت
شکوفه های زیتون رودبار

مجتمع کشت و صنعت
شکوفه های زیتون رودبار

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

آگهی مزایده  -به موجب پرونده های اجرایی کالس��ه  9700606شش��دانگ پالک ثبتی  84فرعی از
 2547اصلی به مساحت  116/54مترمربع واقع در بخش دو غرب بابل به نام آقای مسعود علی نیابنگر
ثت و صادر گردیده است طبق سند رهنی شماره  93212مورخ  92/11/14دفترخانه  28بابل در رهن
بانک قوامین شعبه شیخ طبرس��ی بابل قرار گرفته است طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک
واقع در بابل – بیمارستان بابل کلینیک -قبل از چهارراه تندست -کوچه کاکا  -9مجتمع مسکونی سه
طبقه روی پیلوت -نبش اولین کوچه سمت راست -مجتمع مسکونی کیمیا می باشد ملک فاقد آسانسور
می باشد واحد مذکور در یک مجتمع مسکونی در سه طبقه روی پیلوت و  6واحد مسکونی در هر طبقه
 2واحد به صورت واحدهای ش��رقی و غربی می باشد واحد مذکور در طبقه اول واحد شرقی مجتمع
مذکور قرار دارد ملک مذکور در حال حاضر توس��ط مالک در حال حاضر توسط مالک در حال بهره
برداری می باش��د پالک فوق از س��اعت  9الی  12روز یکشنبه مورخ  97/11/28در اجرای ثبت اسناد
بابل از طریق مزایده به فروش می رس��د مزایده از مبلغ  1/800/000/000ریال ش��روع و به باالترین
قیمت پیش��نهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق،گاز
اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده
یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت
و مکان مقرر برگزار خواهد شد .م الف 97/100/5469
تاریخ انتشار آگهی :سه شنبه 97/10/25
مسئول واحد اجرای ثبت اسناد رسمی بابل -علی اکبری
رونوشت اگهی حصر وراثت خانم رقیه طالبی کناری دارای شناسنامه شماره  52به شرح دادخواست
به کالسه  15/1287/97از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
ش��ادروان علی اکبر قربانیان بارفروش بشناس��نامه  366در تاریخ  96/12/18اقامتگاه دائمی خود
ب��درود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به  -1مه��دی قربانیان بارفروش
فرزند علی اکبر ش ش  448نس��بت پسر متوفی  -2مهشاد قربانیان بارفروش فرزند علی اکبر ش ش
 2050157804نس��بت پس��ر متوفی  -3مهسا قربانیان بارفروش فرزند علی اکبر ش ش  171نسبت
دختر متوفی  -4رقیه طالبی کناری فرزند منصور ش ش  52نس��بت همس��ر متوفی  -5زهرا تقی پور

کفاش فرزند عباس��علی ش ش  337نس��بت مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد
شد.
قاضی شعبه  15شورای حل اختالف بابل
رونوشت اگهی حصر وراثت آقای محمد حاجی آقابزرگی امیری دارای شناسنامه شماره  11790به
شرح دادخواست به کالسه  15/1273/97از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان عذرا رسول امیری بشناسنامه  147در تاریخ  97/10/3اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1محمد حاجی آقا بزرگی امیری
فرزند ابوالحسن ش ش  6790نسبت پسر متوفی  -2مهدی حاجی آقا بزرگی امیری فرزند ابوالحسن
ش ش  9683نس��بت پس��ر متوفی  -3هادی حاجی آقا بزرگی امیری فرزند ابوالحس��ن ش ش 197
نس��بت پسر متوفی  -4علی حاجی آقا بزرگی امیری فرزند ابوالحسن ش ش  129نسبت پسر متوفی
 -5راضیه حاجی آقا بزرگی امیری فرزند ابوالحس��ن ش ش  9347نسبت دختر متوفی اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه  15شورای حل اختالف بابل
مفقودی  -برگ سبز (سند مالکیت وسیله نقلیه و سند قطعی و سند کمپانی) ماشین پژو  206مشکی
متالیک -شماره شاسی  - 18914459ایران  82/922ه  95متعلق به کیومرث کاشی زاده فرزند عزیز
شماره ملی  2061316999مفقود از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
س��اختمانهای 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
 97/07 /05- 139760318003005694هی��ات موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی
وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی

خانم زهرا خجس��ته گشتی فرزند عزت اله بش��ماره شناسنامه  5599صادره از فومن به شماره ملی
 2668918995شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر خانه و محوطه دارای پروانه احداث ساختمان
روس��تایی به مس��احت  436/77مترمربع پالک  971فرعی از  2اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 83فرعی از  2اصلی واقع در قریه ش��کالگوراب بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی اقای کاظم
خجسته گشتی 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 رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/10/25 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/9 :
 1365سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئی��ن نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای
ش��ماره  97/10 /17- 139760318003008133هی��ات موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی اقای وحید محمد خواه فرزند عالء اله بشماره شناسنامه  2620035775صادره از رشت به
شماره ملی  2620035775ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه مسکونی دارای پروانه ساختمان
به مس��احت  327/74مترمربع پالک  148فرعی از  87اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  5فرعی از
 87اصلی واقع در قریه پامس��ار بخش  24گیالن خریداری از مالک رس��می خانم الهام فضلی 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 تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ
انتشار نوبت اول 97/10/25 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/9 :
 1408سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی

