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اخبار
فعالیتهای تصدی گری دولت را به
بخش خصوصی منتقل کنیم

رئيس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت خراسان
رضوي گفت :فعاليتهاي تصديگري دولت
را ب��ه بخش خصوصي منتقل کنيم .مش��هد
 ،محمدرض��ا مسفروش در نشس��ت برخي
از صاحبان صنعت و برند کش��ور گفت :بايد
فعاليتهاي تصديگ��ري دولت را به بخش
خصوصي منتقل کنيم و نقش دولت بايد تنها
نقش حمايتي بوده و سياستگذاريهاي خود
را به اين سمت متوجه کند.وي با بيان اينکه
بيش از  98درصد صنايع در اس��تان خراسان
رضوي خصوصي اس��ت گفت :ساالنه حدود
 25ت��ا  30ميلي��ون تردد زائر در اين اس��تان
داري��م که اگر از اين مزي��ت ويژه بتوانيم به
نفع افرادي ک��ه فعاليت اقتصادي دارند بهره
ببري��م حرکت مثبتي انج��ام داده ايم.رئيس
س��ازمان صنع��ت  ،معدن و تجارت اس��تان
افزود :اگر بخواهيم کماکان در دولت خود را
درگير مسائل اقتصادي کنيم قطعا به مشکل
خواهيم خورد و از ساير مسائل غافل خواهيم
ش��د.وي گفت :ش��رايط نفت رو به بهبودي
خواهد بود و با اتفاقاتي که سطح کشور افتاده
دست صنعتگران را بازتر خواهد کرد.

ميزان خسارت اغتشاشگران به واحدهاي صنفي در حال بررسي است

رئيس اتاق اصناف مرکز استان البرز گفت:
ما منکر تاثير گران ش��دن بنزين بر قيمت
کاالها و خدمات نيس��تيم ول��ي اين تاثير
جزئي است و جاي نگراني ندارد.
بهروز حصاري در گفتوگو با ايسنا اظهار
کرد :ب��راي حفظ تع��ادل بازار بازرس��ان
و گش��تهاي مشترک س��ازمان صمت،
اصن��اف و اداره کل تعزي��رات حکومت��ي
استان تا پاسي از شب بر فعاليت واحدهاي

صنفي فعال در اس��تان نظ��ارت ميکنند.
وي ادام��ه داد :در بحث حاملهاي انرژي
مس��الهاي که ميتواند ب��ر قيمت کاالها
تاثيرگذار باش��د گران شدن گازوئيل است
که خوشبختانه هيچ افزايش قيمتي نداشته
اس��ت.وي توضيح داد :البته ما منکر تاثير
گران ش��دن بنزي��ن بر قيم��ت کاالها و
خدمات نيستيم ولي اين تاثير جزئي است
و ج��اي نگراني ندارد.اين مس��ئول اضافه

رئي��س اتاق اصناف مرک��ز البرز گفت :به
مح��ض احصاء اين آم��ار ،اطالعات براي
تصميمگي��ري نهايي در اختيار مراجع ذي
صالح قرار ميگيرد و در صورت تشخيص
دستگاه قضا آمار رسانهاي خواهد شد.

دادستان اراک عنوان کرد:

وجود مقدار زيادي کاالي بالتکليف در گمرک سلفچگان

دادستان اراک گفت :در گمرک سلفچگان مقدار زيادي کاالي بالتکليف،
از جمله چندين ون ،دستگاه سونوگرافي و يونيت دندانپزشکي وجود دارد.
دادستان اراک در جلسه کميسيون مبارزه با قاچاق کاالي استان مرکزي
اظهار کرد :با مصوبه ش��وراي قضايي اس��تان ،همراه با ديگر مسئوالن
بازديدي از انبارهاي اموال تمليکي اس��تان انجام شد .سه انبار در استان
داش��تيم که يکي از آنها را مديريت و تعطي��ل کرديم .در حال حاضر دو
انبار فعال اس��ت که اجاره بهاي هريک ماهانه  30ميليون تومان اس��ت.
قاس��ميافزود :حجم زيادي از کاالهاي فاس��د شدني در انبارها داريم که
بايد سريعا تعيين تکليف شوند .بعض ًا پيش ميآيد که کااليي چند سال در
انبار بالتکليف ميماند تا پرونده قضايي آن بررسي شود .اين کار تضييع
حق الناس است و خالف سيره اميرالمومنين(ع) وي ادامه داد :چند ميليارد
تومان کاالي مصادره شده به نفع ستاد اجرايي فرمان امام در انبارها وجود
دارد که ستاد حاضر نميشود هزينه تقريبا  ۲۰۰ميليون توماني انبارداري
آنه��ا را پرداخت کن��د و کاالهاي خود را تحويل بگي��رد .وي اضافه کرد :در

گمرک سلفچگان مقدار زيادي کاالي بالتکليف ،از جمله چندين ون ،دستگاه
سونوگرافي و يونيت دندانپزشکي وجود دارد که بالتکليف هستند .تجهيزات

پزشکي و همينطور تجهيزات الکترونيک اگر زياد در انبار بمانند ،حتي اگر
آسيب هم نبينند ،به دليل پيشرفت تکنولوژي روز دنيا ،از ارزش آنها کاسته
ميشود .متاسفانه قيمتي که براي فروش چنين کاالهايي تعيين ميشود
باالس��ت و ارگانها و س��ازمانها تمايلي به دريافت آنها ندارند .دادستان
اراک عنوان کرد :ش��رايط انبارها بس��يار نامناسب است و اقالم خاص به
درس��تي نگهداري نميشوند .در انبارها هيچ انباردار کاربلدي وجود ندارد
و کاالها صرفا روي هم دپو شدهاند .به صورتي که عمال صورت برداري
از اقالم موجود در انبار متصور نيست.وي افزود :شرايط ايمني انبارها نيز
نامناسب است .انبارها فاقد سيستمهاي مقابله با حريق و سرقت هستند.
حافظه دوربينهاي مداربس��ته در خود انبار وجود دارد و تنها  ۲۴س��اعت
ماندگار اس��ت .انبارها به تعداد کافي نگهبان ندارند و خطر سرقت از آنها
وجود دارد .در مواردي مش��اهده شده که کارتن کاالها خالي بوده است و
در واقع کاالي درون کارتن را برداشته و رفته اند ،همچنين ضرورت دارد
که انبار مناسبي را در نقطه مناسبي با قابليت دسترسي آسان فراهم کنيم.

مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران:

بايد خسارات سيل را به حداقل رساند

مديران از آمار دادن پرهيز کنند

اس��تاندار اردبي��ل گف��ت :مديران اس��تاني
ب��ا پرهي��ز از کليگوي��ي و ارائ��ه آمارهاي
غيرواقعي س��عي کنند در کن��ار مردم بوده
و واقعيته��ا را مطرح کنن��د .اکبر بهنامجو
در جلس��ه ش��وراي گفتگوي دولت و بخش
خصوصي در اردبي��ل اظهار کرد :اقدام اخير
هيئت دولت در رفع بخش��ودگي و استمهال
بده��ي صاحب��ان واحده��اي تولي��دي به
بانکها ،بيمهها و ماليات پس��نديده است و
ب��ه نوعي در روند فعاليت آنها دلگرميايجاد
ميکن��د.وي ب��ه افزاي��ش قيم��ت بنزين و
تاثيرات آن بر ساير کاالها و خدمات اشاره و
خاطرنش��ان کرد :بايد با يک کار کارشناسي
دقيق و تقويت نظارتها س��عي کنيم جلوي
تورم بنزيني را بگيريم تا شوکي به بازار وارد
نش��ده و آرام��ش و امنيت خاط��ر در بازار و
مردم برقرار باشد.استاندار اردبيل افزود :قطعا
با اين افزايش قيمت بنزين و س��هميهبندي
آن صاحبان برخي از خودروهاي شخصي و
مس��افرکش اقدام به افزايش کرايه ميکنند
که اين افزايش نبايد غيرمعقول باشد.

کرد :با همه اين تفاسير دستور اکيد صادر
شده که هيچ افزايش قيمتي در هيچ کاال
و خدماتي نداريم مگر در موارد خاص که
آن ه��م بايد در کارگروهه��اي ويژه مورد
بررسي قرار گيرد.وي با تاکيد بر ضرورت
همکاري م��ردم براي معرف��ي واحدهاي
صنف��ي متخل��ف اظهار کرد :ب��ا توجه به
تعداد ب��االي واحدهاي صنف��ي فعال در
اس��تان ممکن است تخلف برخي واحدها

از چش��م بازرس��ان پنهان بماند و در اين
شرايط از مردم انتظار داريم براي رسيدگي
ب��ه موضوع ،تخلف��ات را گ��زارش دهند.
حصاري در ادامه به اينکه در اغتشاش��ات
اخي��ر تع��داد از واحدهاي صنفي اس��تان
خس��ارت ديدهان��د ،افزود :براي بررس��ي
تعداد و ميزان خسارتهاي ايجاد شده سه
تيم ويژه مامور ش��دهاند تا در سطح شهر
از واحدهاي صنفي بازديد داش��ته باشند.

کوهنوردي در صدر
توجه مسئوالن اردبيل باشد

بوش��هر  -مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران عنوان کرد :در حال
حاضر حدود  ۱۷۹سد فعال در کشور وجود دارد ،که تقريبا حدود  ۶۵سد در
طي  ۸سال اخير و به دليل اولويت بندي تعيين آب شرب مناطق به بهره
برداري رسيده است .به گزارش ايسنا ،محمد حاج رسوليها در بازديد از رود
و پل ُمند واقع در شهرس��تان دشتي استان بوشهر گفت :بر اساس فرموده
مقام معظم رهبري سيل نعمت بزرگي است و بايد تالش کرد خسارات آن
را به حداقل رساند ،اگر سدهاي خوزستان نبود ،فاجعه انساني رخ ميداد .در
خصوص ورودي  ۸هزار و  ۴۰۰متر مکعبي به سد کرخه با خروجي ميانگين

بهرهبرداری از راه آهن میانه به بستان آباد

راهآه��ن ميانه به بس��تانآباد در هفته جاري با حض��ور رئيسجمهور با
اعتب��ار  ۱۴۱۴ميلي��ارد تومان با ريل ملي ( UIC۶۰س��اخت ايران) به
به��ره برداري ميرس��د و اين خط ريلي مس��ير تا تبريز را  ۵.۵س��اعت
کوتاهت��ر ميکند .تبريز ،احداث راهآهن تبريز-ميانه يکي از مهمترين و
قديميترين پروژههاي حملونقل کشور است که از سال  ۱۳۷۹عمليات
احداث آن آغاز ش��د.راهآهن دوخطه ميانه -بستانآباد -تبريز از ايستگاه
موجود ميانه واقع در مس��ير راهآهن تهران -تبريز ش��روع شده و با گذر
از مسيري کوهستاني که از شهرهاي ترکمانچاي ،بستانآباد و باسمنج

آگهی مفقودی برگ سبز و کارت خودرو و کارت بنزین وانت تیپ  151به رنگ سفید به شماره پالک
 144ب  31ایران  34به ش��ماره موتور  5425184و ش��ماره ساسی  NAS451100F4939735به نام
فریده باوی فرزند عبدالعلی به شماره ملی  1758066792مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
اهواز
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره -139860318003003973
1398/07/14هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای حس��ین وطن دوست عالم
فرزند عظیم به شماره ملی  2669211224نسبت به ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 260
مترمربع به شماره پالک شماره  326فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  2فرعی از  75اصلی
واقع در االله گوراب بخش  24گیالن از مالکیت رس��می میرزا علی عاشوری محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاصی نسبت
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد ش��دتاریخ انتشار اول98/8/19 :
تاریخ انتشار دوم98/9/3 :
 772رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره -139860318003004774
1398/08/14هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمع��ارض متقاضی اقای کاظم رفیعی پورچیرانی
فرزند محمد به شماره ملی  2668080959نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای در حال
احداث به مساحت  288/63مترمربع به شماره پالک  711فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره
 23فرعی از  36اصلی واقع در رودپیش بخش  24گیالن از مالکیت رسمی حجت رفیعی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاصی
نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی
بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تسلیم
اعتراض دادخواس��ت خود را ب��ه مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد ش��دتاریخ انتشار
اول 98/09/03 :تاریخ انتشار دوم98/9/17 :
 815رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد س��ند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر آرای ش��ماره -139860318003004648
 98/08/09و 98/08/09-139860318003004649هی��ات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضیان  -1س��امان عیس��ی صفت دزدکی فرزند جعفر به شماره ملی  -2 2660085552مصطفی
بهبودی نوگورابی فرزند غالمحسین به شماره ملی  2660129142ششدانگ یک باب خانه و محوطه

 ۲هزار و  ۲۰۰متر مکعب مديريت صورت گرفت .وي با بيان اينکه دغدغه
مردم در مورد حريم و بستر رودخانه ُمند کامال به حق است ،افزود :در سال
گذشته  ۵هزار کيلومتر تعيين حريم و بستر کرده ايم ،در اين خصوص الزم
است که به بحثهاي کارشناسي اعتماد کنيم.مديرعامل شرکت مديريت
منابع آب ايران تصريح کرد :تالش ما در راس��تاي حل مشکالت  ۳هزار و
 ۵۰۰کش��اورز و بيش از  ۱۵هزار هکتار اراضي کشاورزي منطقه است.اين
مس��ئول تاکيد کرد :موضوع رودخانه ُمند ،تلفيقي از مسائل فني و حقوقي
است .با تشکيل جلس��ات متعدد با نهادهاي مرتبط اطالعات پايه استاني

بررس��ي و پيشنهادات اس��تان به هيئت دولت ارسال شده ،همچنين نقاط
خطرپذير از نظر خس��ارتهاي جاني و مالي شناسايي شده تا در خصوص
آن تصميمات ويژه گرفته شود.خوشبختانه با اقداماتي که در ابتداي برنامه
پنجم توسعه انجام شد اولويت بندي و برنامه ريزي براي اتمام سدهاي با
پيشرفت فيزيکي باال در دستور کار قرار گرفت .در حال حاضر حدود ۱۷۹
سد فعال در کشور وجود دارد ،که تقريبا حدود  ۶۵سد ،در واقع بيش از يک
سوم آن در  ۷يا  ۸سال اخير و به دليل اولويت بندي تعيين آب شرب مناطق
به بهره برداري رسيده است.

عبور ميکند ،به ايستگاه تبريز متصل ميشود.طرح راه آهن ميانه تبريز
حدود  ۲۰۳کيلومتر بوده که  ۱۳۲کيلومتر آن شامل مسير ميانه_بستان
آباد و  ۷۰کيلومتر ش��امل مسير بس��تان آباد تا تبريز است؛ اين طرح از
سال  ۱۳۷۹آغاز شده است .خط آهن ميانه  -بستان آباد  -تبريز ،ادامه
راهآهن تهران ـ ميانه اس��ت که در ص��ورت تکميل ،فاصله بين تهران
و تبريز را از نظر مس��افت  ۱۱۴کيلومتر و از لحاظ زماني  ۵.۵س��اعت
کاهش ميدهد.
اين خط آهن به صورت دو خطه طراحي شده و حداکثر سرعت آن براي

واگنهاي باري  ۱۲۰کيلومتر و براي واگنهاي مسافربري  ۱۶۰کيلومتر
در س��اعت خواهد بود.پروژه راه آهن ميانه  -بس��تانآباد  -تبريز 203
کيلومتر به صورت دوخطه طراحي شده که با بهرهبرداري از آن ترانزيت
ريلي ايران براي نخس��تينبار به اروپا متصل ش��ده و فاصله بين تهران
ـ تبريز  5.5س��اعت کاهش ميدهد.راهاندازي راهآهن ميانه – تبريز و
اتص��ال آن به راهآهن نخجوان ،ايروان ،تفلي��س از طريق جلفا و ديگر
مرزه��اي آبي و خاکي به افزايش مبادالت بينالمللي و صادرات کاال به
جمهوريهاي آذربايجان ،ارمنستان و همچنين ترکيه ميانجامد.

به مس��احت  350مترمربع مش��اعا و بالسویه از پالک شماره  674از  88اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  17فرعی واقع در قلعه کل از مالکیت رس��می عبداهلل عبداهلل زاده محرز گردیده اس��ت .لذا به
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاصی نسبت به
صدورس��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول98/09/03 :
تاریخ انتشار دوم98/9/17 :
 829رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
بر گ اجرائیه محکوم له  :نام و نام خانوادگی :بانک مهر اقتصاد با وکالت سید یوسف کاظمی پور -
نش��انی  :بابل -چهارراه فرهگ س قانون ط  2واحد اول محکوم علیه  :نام و نام خانوادگی -1 :فوزیه
قلی پور  -2کامران بزرگ نس��ب -نشانی :هر دو مجهول المکان به موجب رای شماره  640در تاریخ
 97/6/21ش��عبه  5ش��ورای حل اختالف بابل و محکوم علیه محکوم است به پرداخت تضامنی مبلغ
 30/000/000ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 1/210/000ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله
وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید  97/2/2لغایت اجرای حکم
شعبه  5شورای حل اختالف بابل
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان خواندگان ا -حمید رضا معصومی
نشرود گلی فرزند جهانگیر -2مظاهر(یاسر)حسن پور
بدینوسیله به مجهول المکان با وکالت مسعود محمدنیا خواهان زینب نوری نشلی در اثر مطالبه وجه
بطرفیت شما در این شورا مطرح که حسب ارجاع و پس از ثبت به کالسه  16825//98جهت رسیدگی
بروز  98/10/4ساعت  9/30صبح تعیین وقت گردیده لیکن بدلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب
ابالغ وفق ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی و حسب تقاضای خواهان یکبار در یکی از روزنامه های
کثیراالنتش��ار صادر تا پس از اطالع قبل از حلول دادرس��ی جهت اعالم نشانی خود و دریافت نسخه
ثانی دادخواس��ت و ضمائم حاضر شوید در غیر اینصورت شورا غیابا رسیدگی و تصمیم شایسته
را اتخاذ خواهد نمود ضمنا چنانچه منبعد نیازی به انتش��ار آگهی باش��د فقط یک نوبت و مدت آن ده
روز میباشد.
شعبه  12شورای حل اختالف بابل
آگهی ماده  18آئین نامه اجرا  -بدین وس��یله به آقایان  /1فریدون ساالریه فرزند صمد ش ش 5589
ساکن بابل -فرهنگ شهر – فاز  -2کوچه هفت تیر -پالک  /2 *10صمد ساالریه فرزند محمود ش ش
 330س��اکن بابل -فرهنگ شهر -فاز  -2کوچه هفت تیر -پالک  10ابالغ می شود که بانک سرمایه به
استناد قرارداد بانکی شماره  3903 -36 -134268 -1جهت وصول مبلغ  19/473/153ریال تا تاریخ
 98/2/24به انضمام خس��ارت تاخیر متعلقه و از روز مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات
علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9800246در این اداره تشکیل شده و طبق
گزارش مامور محل اقامت ش��ما به ش��رح متن سند شناخته نش��ده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق
ماده  18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی
می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت .م الف 98/100/10604
تاریخ انتشار98/9/3 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل -محمودرضا علی اکبری کشتلی
مفقودی -سند مالکیت ماشین پراید سواری نقره ای سیر -متالیک بشماره موتور  01139059و شماره

اردبيل -رئي��س کميته جوانان فدراس��يون
کوهن��وردي گفت :با توجه ب��ه قابليتهاي
گردشگري استان اردبيل ورزش کوهنوردي
و ورزشهاي ماجراجويانه بايد در صدر توجه
مس��ئوالن قرار گيرد .اي��رج معاني به دنبال
صع��ود موفقيتآميز به قلل هيماليا با ش��عار
اردبي��ل پايتخت گردش��گري اکو در س��ال
 2023در جم��ع خبرنگاران اظه��ار کرد :ما
در ماه گذش��ته به دو قله آيلندپيک به ارتفاع
 6180متر و آمادابالم به ارتفاع  6812متر که
جزو قلل مرتفع هيماليا به شمار ميرود صعود
کرديم تا قابليتها و ظرفيتهاي گردشگري
اس��تان اردبيل را که در س��ال  2023ميزبان
کش��ورهاي عضو اکو در حوزه گردش��گري
خواهد بود ،معرفي کني��م.وي با بيان اينکه
براي دوازدهمين بار با س��فر به نپال س��عي
کرديم تا قلل مرتف��ع هيماليا را فتح کرده و
پيام جمهوري اس�لاميايران و توانمنديها
گردش��گري اس��تان اردبيل را معرفي کنيم،
خاطرنش��ان ک��رد :بنده به دلي��ل عالقهاي
که به اس��تان اردبيل دارم ع�لاوه بر تهران
در اردبيل نيز ش��رکت گردشگري ايرمان را
راهاندازي کردم تا زمين��ه برنامهريزي براي
انجام تورهاي گردشگري فراهم آيد.
انسداد  238حلقه چاه غير مجاز در
سيستان و بلوچستان

سيس��تان و بلوچس��تان-معاون حفاظت و
بهره برداري ش��رکت آب منطقهاي استان
سيس��تان و بلوچس��تان در سومين نشست
کارگروه صيانت از منابع آب اس��تان گفت:
س��اليانه بيش از  200ميلي��ون متر مکعب
آب  ،توس��ط چاههاي غير مجاز برداش��ت
ميش��ود .س��اراني با اش��اره ب��ه وجود 4
ه��زار حلقه چ��اه غير مجاز در سيس��تان و
بلوچس��تان گفت :در حالي بامشکل تامين
آب ش��رب در برخي ازنقاط استان مواجهه
هس��تيم که ميزان برداش��ت چاههاي غير
مج��از مع��ادل مصرف آب ش��رب در تمام
استان است.س��اراني افزود :از ابتداي سال
تاکنون با انس��داد  238حلقه چاه غير مجاز
در اس��تان ،بيش از  5ميلي��ون متر مکعب
صرفه جويي در منابع آب ش��ده اس��ت.وي
ادامه داد :بيش از  90درصد آب اس��تان در
بخش کش��اورزي مصرف ميش��ود که با
آبياري نوين و انتقال و مصرف صحيح آب
به مزارع نقش مهم��يدر صرفه جويي آب
خواهد داشت.سرپرست مديريت پيشگيري
از وقوع جرم دادگس��تري اس��تان نيز احيا
و بازچرخان��ي منابع آب ،فرهنگس��ازي و
اطالعرس��اني در خصوص مصرف صحيح
منابع آب و اصالح الگوي کشت و مصرف
را از مهمتري��ن برنامههاي اي��ن کارگروه
عنوان کرد.

شاسی  s 1412284517672خانم مرضیه ارثی علمباز فرزند علی اکبر به شماره ملی 2063368937
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی برابر رأی شماره  98/06/31 – 139860317001001480صادره از هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان در قسمتی از پالک  895/58باقیمانده
بخش  7اهواز خریداری شده طبق گزارش کارشناس رسمی و نامه شماره 96/7/4-601/96/17784
اداره کل محترم ثبت اس��ناد و امالک اس��تان خوزستان و نامه ش��ماره 97/5/29-97/170/179987
روابط عمومی ش��رکت نفت که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال
ملک از مالک رس��می بنیاد مس��تضعفان انقالب اس�لامی و سایر مالکین مش��اعی (مالک رسمی) به
متقاضی خانم ایران هداشی رضائی پور فرزند عبدالرضا به شماره شناسنامه  480صادره از اهواز
به شماره ملی  1755313055در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت  125/74مترمربع در قسمتی
از پالک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک
رس��می بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی (مالک رسمی) به نام محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د .ضمن ًا
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م/الف 5/2192
تاریخ انتشار نوبت اول 98/9/3 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/9/19 :
اکبر افشین رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد س��ند رسمی برابر رأی ش��ماره  98/8/26-139860317001002044صادره از هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان در قس��متی از پالک  895/58باقمانده
بخش  7اهواز خریداری شده طبق گزارش کارشناس رسمی و نامه شماره 96/7/4-601/96/17784
اداره کل محترم ثبت اسناد و امالک استان خوزستان و نامه شماره  97/5/29-97/170/179987روابط
عمومی ش��رکت نفت که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از
مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی (مالک رسمی) به متقاضی آقای
علی محمد ناظمی فرزند جواد به شماره شناسنامه  393صادره از ایذه به شماره ملی 1841153702
در ش��ش دانگ یک باب ساختمان به مساحت  157/25مترمربع در قسمتی از پالک  895/58باقیمانده
بخش  7اهواز خریداری ش��ده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان
انقالب اس�لامی و سایر مالکین مشاعی (مالک رس��می) به نام وی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .ضمن ًا صدور سند مالکیت
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م/الف 5/2193
تاریخ انتشار نوبت اول 98/9/3 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/9/19 :
اکبر افشین -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

