ایرانزمین

شماره  3785یکشنبه  22مرداد 1396
خبر

مراسم آیین تکریم و معارفه
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان مازندران برگزارشد

مازندران -به گزارش روابط عمومی
بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی استان
مازندران  ،مراسم آیین تکریم و معارفه
مدیر کل بنیاد مس��کن انقالب اسالمی
اس��تان مازندران با حضور تابش رئیس
بنیاد مسکن انقالب اسالمی  ،معاونین و
مدیرکل روابط عمومی ،حجت االسالم
والمس��لمین باقرزاده مس��ئول حوزه
نمایندگ��ي ولی فقیه دربنیاد مس��کن
استان مازندران  ،نبیان معاون هماهنگي
امورعمرانیاستانداریمازندران،مدیران
کلدستگاههایاجرايی،سایرمسئولین
استانی و شهرس��تانی واعضاي شوراي
اسالمي ودهياران در سالن همایش اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی
استان مازندران برگزار شد.
اين مراس��م كه مصادف ب��ود با 17
مرداد روز خبرنگار ،ضمن گرامیداشت
اين روز و اجراي س��اير برنامه ها ،محمد
خان��ی نوذری بعن��وان مدیر کل جدید
بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی استان
سید مجید
مازندران معرفی و از خدمات ّ
هاشمی مدیر کل اسبق قدردانی شد.
مشکل آب روستای جوالدر
هستیجان مرتفع شد

اراك -با انجام عملی��ات اجرایی در
قنات این روس��تا  ،تولید آب از  1.5لیتر
در ثانی��ه به  5لیتر در ثانیه افزایش پیدا
کرد و آب مورد نیاز مردم روس��تا تامین
شد.
به گزارش آبف��ار مرکزی و به نقل از
اصالنی مدیر آبفار دلیجان این روستای
شهرس��تان دلیجان با جمعیتی بالغ بر
 300نفر با مش��کل کمب��ود آب مواجه
ب��وده و در برخی موارد برای تامین آب
مورد نظر اهالی آن  ،آبرسانی به صورت
سیار و با تانکرصورت می گرفت.
اصالنی افزود :توسعه این قنات با 70
متر عملیات حفاری با هزینه ای بالغ بر
 250میلیون ریال انجام ش��د و مشکل
کمبود آب روس��تا به صورت کامل حل
شد.

نایبرییسهیاتمدیرهشركتتعاونيمسكنكانونجانبازاناستانقزوينخبرداد:

حمزه علی محمدی نایب رییس هیات
مدی��ره ش��ركت تعاوني مس��كن كانون
جانبازان اس��تان در گفتگو با خبرنگار ما
ش��روع فعالیت این تعاونی را سال 1383
اعالم کرد و اظهارداشت  :شركت تعاوني

کمترین مطالبات بانکی مربوط به یزد است ،مشتریان یزدی خوش حسابند
يزد -علیرضا افکار در جمع اهالی رسانه
ضم��ن گرامیداش��ت روز خبرن��گار ب��ه
ش��باهتهای کار خبرنگاری و بانکداری
پرداخت و تصریح کرد :عالوه بر س��ختی
های این دو حرفه ،هم محدودیتهایی در
نگاشتن و انعکاس اخبار برای خبرنگاران
وج��ود دارد و ه��م ب��رای بانکیه��ا
محدودیتهای��ی در رابطه ب��ا پرداخت
تسهیالت به مش��تریان مانع از رفع تمام
مشکالت مالی جامعه میشود.
وی با اش��اره به طرح رفع موانع تولید
واحده��ای صنعت��ی ،اظهار ک��رد :بانک
صادرات یزد به لحاظ پرداخت تسهیالت
در ای��ن طرح پس از ته��ران و اصفهان در
رده سوم استانهای کشور است.
افکار در این باره افزود :با وجود این که
برخی از متولیان بانکی کشور تسهیالت
دائم��ی ب��ه واحده��ا را جزو تس��هیالت
پرداختیبانکهانمیدانندولیبااحتساب
این تسهیالت ،میزان تسهیالتی پرداختی
بانک صادرات استان در سال گذشته سه

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  187ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺷﻌﺒﻪ  960097ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻨﺒﻪ 1396/6/25
ﺳﺎﻋﺖ 11:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻲ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ )ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﻴﺮﻱ – ﺩﻭﺳﺘﻌﻠﻲ ﻣﻌﻴﺮﻱ -ﻟﻴﻼ ﻣﻌﻴﺮﻱ(
ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/61746

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 25ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺨﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺍﻛﺒﺮﻳﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺮﻭﺕ
ﻓﺮﺧﻲ ﻭ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻪ ﻧﺎﺻﺮﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 19ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ-ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻤﻴﻪ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9509980227900156ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  1396/6/29ﻭ ﺳﺎﻋﺖ 11ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ
ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/61938

مس��كن كانون جانبازان استان در مدت
بیش از  13سال دارای فراز و نشیب های
بس��یار زیادی بوده اس��ت که همین امر
باعث شده که روند فعالیت این مجموعه
طوالنی شود.

وي تع��داد اعضای ش��ركت تعاوني
مس��كن كانون جانبازان استان قزوين را
بی��ش از  2100عضو ذکر کرد و ادامه داد
 :با توجه به اینکه این تعاونی قطعه زمینی
در ب��االی اتوبان معروف ب��ه زمین های
شفیع اباد را درسنوات گذشته خریداری
کرده و هیات مدیره جدید بخش زیادی از
توان و ظرفیت خود را در تعیین وضعیت
این زمی��ن متمرکز نم��ود .نایب رییس
هیات مدیره شركت تعاوني مسكن كانون
جانبازان اس��تان قزوين س��پس با اشاره
دغدغه و عزم جدی مدیر عامل و اعضای
هی��ات مدیره جهت تعیین تکلیف زمین
های شفیع اباد خاطرنشان کرد  :با تالش
های مستمر ،تعامل و همکاری مسئوالن
محترماستانبویژهاستاندارمحترم،معاون
عمرانیایشان،شهردارمحترمقزوین،مدیر
کل محترم امور اراضی،مدیر کل محترم

سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و
گردشگری استان و مدیرکل محترم اداره
ی راه و شهرسازی در نهایت موفق شدیم
مجوز هاي قانوني و الزم را در جهت تغيير
كاربري زمين ش��فيع آباد (ضلع ش��مال
شرقی بوستان فدک )اخذ نماییم.
وی یادآور ش��د  :مدیر عامل و اعضای
هی��ات مدی��ره پ��س از تصوی��ب طرح
مجموعه گردشگری  ،تفریحی  ،اقامتی و
خدماتی تعاونی مس��کن کانون جانبازان
قزوی��ن در حال حاضر ت�لاش دارند که
شرایط و زیر ساخت های الزم برای شروع
عملیات اجرایی پروژه را فراهم سازند.
محمدی تاکید نمود :با پیگیری های
مکرر و مس��تمر انجام شده  ،کارشناسان
ام��ور زیر بنایی اس��تان از فض��ای پروژه
گردش��گری بازدید کردند .محمدی در
ادامه ضمن تقدیر از صبر و حوصله کلیه

اعضای تعاونی مس��کن کانون جانبازان
گفت :به اعضای تعاونی اطمینان می دهم
که مدی��ر عامل و اعضای هیات مدیره در
جه��ت موفقیت و اجرای پ��روژه و برنامه
های تعاونی تمام تالش و ظرفیت خود را
به کار خواهند بس��ت و در جهت حفظ و
حراست از منافع جانبازان عزیز کوتاهی
نخواهند ک��رد.وی در پایان اظهار نمود :
بن��ده از حمایت و همراهی و پش��تیبانی
تمامی مدی��ران و کارشناس��ان همه ی
دس��تگا های اجرایی استان که با حسن
نظ��ر در جهت تصویب ط��رح مجموعه
گردشگری  ،تفریحی  ،اقامتی و خدماتی
تعاونی مس��کن کانون جانب��ازان قزوین
همکاری داشتند نهایت تقدیر و تشکر را
دارم و انش��ااهلل ب��ا ادامه این تعامل هرچه
زودتر شاهد عملیات ساخت و ساز در این
مجموعه باشیم .

مدیریت شعب بانک صادرات استان یزد:

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﭘﻮﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻔﻴﻆ ﺍﷲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺟﻮﺍﻫﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻴﺘﺎ ﻣﻠﻚ ﺷﺎﻫﻴﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﭘﻮﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
 9609980210400254ﻭ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺷﻌﺒﻪ 960256ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ﺩﺭ  1396/6/28ﺳﺎﻋﺖ 10:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ
 73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﻛﻴﻞ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
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استقبال از برداشت انار درروستاي دیل و مارین

“ تصویبطرحمجموعهگردشگریتعاونیمسکنکانونجانبازان

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 960580ﻣﻮﺭﺥ
 96/3/3ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺳﺎﺭﻱ ﻟﻪ ﻟﻴﻼ ﺍﺳﻤﻌﻴﻠﻲ ﺩﺍﺯ ﻣﻴﺮﻱ ﻭ
ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺎﺩﻱ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ﺍﺻﻞ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  1/948611ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ  500ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺒﻠﻎ6/050/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ33191
ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  7182ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ 2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ 105ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻠﻚ ﻧﺎﺭﻣﻚ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺥ  46ﻣﺘﺮﻱ ﺷﺮﻗﻲ ﺥ ﻣﻬﺮﻳﺰﻱ ﻙ
ﻋﻈﻴﻤﻲ پ 6ﻭﺍﺣﺪ 2ﻁ 2ﻣﻠﻚ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻼ 5ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮕﻬﺎ ﻭﺍﻧﺒﺎﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﻋﺎﺕ
ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻚ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﺎ ﺳﻨﮓ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﺩﻭ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ1/053/030/000ﺭﻳﺎﻝ )ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ( ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ  75ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻭ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻣﺎﺩﻩ  138ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﻣﺪﻧﻲ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬﺍ ﻣﻘﺮﺭ
ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﺎﻝ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  96/6/20ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻲ 9:30ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ﭘﻼﻙ  4ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺗﺎﻕ  9ﺩﺍﻳﺮﻩ
ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻘﺪﺍ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺛﻤﻦ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻭﺍﺭﻳﺰ
ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻨﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ
ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﺩﺭ
ﻗﺒﺎﻝ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎﻝ ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﺯ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﻄﻲ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺳﻨﺪ ﺑﻨﺎﻡ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ .
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خبر

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 19ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

هزار میلیارد تومان بوده است که بیش از
نیمی از آن به واحدهای صنعتی اختصاص
یافت��ه و مابقی به بخشه��ای خدماتی
پرداخت شده است.
وی می��زان تس��هیالت پرداختی این
بانک در س��ه ماهه نخس��ت امسال را نیز
قری��ب  800میلیون توم��ان ذکر کرد و
گفت :البته بنده معتقد اس��ت که بیش از
این که باید تهس��یالت را ب��ه واحدهای
غیرفعال و نیمه فعال تخصیص داد باید از
واحدهای فعال و موفق حمایت شود چرا
ک��ه حداق��ل چند پل��ه جلوت��ر از دیگر
واحدهای تولیدی هس��تند و میتوانند
بهترین استفاده از این تسهیالت ببرند.
مدیریت ش��عب بانک صادرات استان
خاطرنشان کرد :خوشبختانه واحدهای
صنعتیاستاندرمقایسهبادیگراستانهای
کشور موفقتر عمل میکنند که شاید به
سالمت یزدیها در اس��تفاده مناسب از
تسهیالت دریافتی از بانکها در راستای
ایجاد اشتغال و رونق تولید باشد.

وی گف��ت :علی رغ��م پرداخت حجم
باالیی از تس��هیالت به مشتریان در بانک
صادرات ،خوشبختانه در استان یزد سوء
نیس��ت در بازپرداخت تس��هیالت وجود
ن��دارد و در مواردی که مش��کلی نیز بروز
میکند با تعامل بانک و مشتریان سعی در
رفع آنها میشود.
وی ب��ا بیان این که کمترین مطالبات
بانکی با ریسک بانکی مربوط به این استان
است،اینموضوعرامرتبطباخوشحسابی
یزدیه��ا دانس��ت .افکار در م��ورد مطالب
منتشره در شبکههای مجازی در مورد این
که بیشترین چکهای برگشتی مربوط به
یزدیهاست ،اظهار کرد :این موضوع تنها
در ش��بکههای مجازی مطرح ش��ده و از
سوی هیچ منبع رسمی اعالم نشده است
ل��ذا غیرقابل قبول اس��ت .وی در بخش
دیگ��ری از س��خنانش بیان ک��رد :بانک
ص��ادرات به لح��اظ تعداد ش��عب بانکی
بیش��ترین س��هم را در میان استانهای
کش��ور به خود اختصاص داده و در همین

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻴﻨﺎ ﺯﺍﺭﻉ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ/
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﮔﺴﺘﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9510090926500042ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9509970926500624ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1391/5/24ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

110/62640

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  106ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻣﻴﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺍﻛﺒﺮﻳﻪ ﻭ
ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻪ ﻧﺎﺻﺮﻱ ﻭ ﻣﺮﻭﺕ ﻓﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 19ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ-ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺳﻤﻴﻪ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9509980227900717ﺛﺒﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  1396/6/29ﻭ ﺳﺎﻋﺖ 11ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/61941

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 19ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺑﻴﺎﺕ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺑﺮﺯﮔﺮ ﺍﻣﻴﻨﻲ
ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪﻭﻱ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 186ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﺁﺑﺎﺩ -ﻛﻮﻯ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ -ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  960301ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺁﻥ  1396/06/25ﻭ ﺳﺎﻋﺖ 10:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

 110/61949ﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ 186ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﻣﻄﻬﺮﻯﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺗﻴﻤﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺼﺎﺣﺖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﻭﺩ
ﻟﻬﺮﺍﺳﺒﻲ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ
ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 186ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﺁﺑﺎﺩ -ﻛﻮﻯ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ -ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  960391ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ
 1396/06/26ﻭ ﺳﺎﻋﺖ 9ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

 110/61952ﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ 186ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﻣﻄﻬﺮﻯﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻬﻴﻼ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺭﺟﺒﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻃﻼﻕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 285
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻠﻜﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  960928ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ
ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ﺩﺭ  1396/6/28ﺳﺎﻋﺖ 8ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ
ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/61976

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 285ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ274/2207/96 :
ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96/6/29 :ﺳﺎﻋﺖ  9ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻣﺮﻳﻢ ﺁﻭﺍﺯﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺍﺣﻤﺪ
ﻭﺍﺣﺪﻛﻴﻮﺝ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻌﻔﺮﻗﻠﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺭﺍﻱ
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  2207ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻤﺮﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ ًﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻮﺳﻠﻴﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ
ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
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راستا در جایگاه نخست کشور قرار دارد .به
گفته وی ،این اعتبار به دلیل نظر مساعد
ش��هروندان یزدی به بانک صادرات شکل
گرفت��ه و این در حالی اس��ت ک��ه بانک
ص��ادرات واقعاً خود را وابس��ته به اعتماد
مردم به ای��ن بانک میداند .افکار در مورد
تسهیالت ازدواج جوانان از سوی این بانک
نیز اظهار ک��رد :بانک ص��ادرات از جمله
بانکهایی است که پرداختیهای آنبیش
از مناب��ع بانک��ی موج��ود ب��وده اس��ت.
«محمدتقیوکیلی»معاونمدیریتشعب
بانک صادرات استان نیز در این نشست در
م��ورد نق��ش بانکها در رفع مش��کالت
اقتص��ادی کش��ور ،اظهار کرد :مس��ائل
اقتصادی یک بعدی نیست به عبارتی تنها
بخشی از مسائل توسعه اقتصادی کشور از
طریق تسهیلگری بانکها قابل رفع است و
بخش عظیمی از رفع این موانع وابسته به
سیاس��تهای کالن اقتص��ادی و روابط
بینالمللی کشورمان است .وی با بیان این
که بانکه��ا در حد توان خود خواس��تار

آگهي فقدان شناسنامه مالکیت (برگ سبز)
موتورسیکلت
شناسنامهمالکیت(برگسبز)موتورسیکلتسیستمباجاجتیپ
 200ccرنگ قرمز مدل 1389به ش��ماره انتظامی 42187ـ ایران
 461ش��ماره موتور NE0JCGSE76528و شماره شاسی (تنه)
 N0***200B8946177متعل��ق به خانم محس��ه یا معصومه
س��رابی فرزن��د خداک��رم ش��ماره شناس��نامه  118ک��د مل��ی
 3732280020متول��د 1345صادره س��نندج ب��ه وکالت از آقای
مرتض��ی امجدی علی آب��اد فرزند فتح ال��ه ش ش  6084کد ملی
 3733136233متولد 1365صادره سنندج مفقود گردیده بنابراین
از درجه اعتبار ساقط است%
������������������������������������
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع م��اده 3قانون وماده13آئی��ن نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می
برابررای ش��ماره139660319002001314هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
مس��تقردرواحد ثبتی ح��وزه ثبت ملک کهنوج تصرف��ات مالکانه
بالمع��ارض متقاضی آقای بهرام بهرامی مقدم فرزند مراد بش��ماره
شناس��نامه1551صادره از قلع��ه گن��ج دری��ک ب��اب خان��ه ب��ه
مس��احت324مترمربع پالک1091فرع��ی از -497اصلی مفروز
ومجزی شده ازپالک6فرعی از-497اصلی قطعه چهار واقع در قلعه
گنج بلوار جمهوری ابتدای کوچه آبیاری خریداری ازمالک رس��می
آقای رضا احمدی کهنعلی محرزگردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می شود درصورتی که
اش��خاص نسبت به صدور س��ندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باش��ند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خود را به این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اس��ت درصورت انقضای م��دت مذکور وعدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .م/الف1172:
تاریخ انتشار نوبت اول96/05/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم96/06/05:
رئیس ثبت اسناد وامالک-اصغرناروئی
������������������������������������
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع م��اده 3قانون وماده13آئی��ن نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می
برابررای ش��ماره139660319002001034هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
مس��تقردرواحد ثبتی ح��وزه ثبت ملک کهنوج تصرف��ات مالکانه
بالمع��ارض متقاض��ی آق��ای حس��ن دادور فرزن��د علی بش��ماره
شناس��نامه74صادره از کهن��وج دری��ک ب��اب خان��ه ب��ه
مساحت140مترمربع پالک196فرعی از -32اصلی مفروز ومجزی
ش��ده ازپالک3فرع��ی از-32اصلی قطعه یک واقع در بلوار ش��هید
بهش��تی کهنوج جنب نمایندگی ایران خ��ودرو خریداری ازمالک
رس��می آقای س��یروس ضرغام مالکی محرزگردیده اس��ت.لذابه
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می شود
درصورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ندمالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت
دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .م/
الف1171:
تاریخ انتشار نوبت اول96/05/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم96/06/05:
رئیس ثبت اسناد وامالک-اصغرناروئی
������������������������������������
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع م��اده 3قانون وماده13آئی��ن نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می
براب��ررای ش��ماره139660319002000660هیات اول موضوع
قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد
سندرس��می مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات
مالکان��ه بالمعارض متقاض��ی خانم صغری کرمی کهن��وج فرزند
غالمعلی بشماره شناسنامه42صادره از کهنوج در ششدانگ یک باب
خانه به مساحت4948/97مترمربع پالک861فرعی از -86اصلی
مفروز ومجزی ش��ده ازپالک-86اصلی قطع��ه یک واقع در کهنوج
کوت��ک پایین خریداری ازمالک رس��می آقای رمضان رمضانی نژاد
محرزگردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به

تسهیل و رفع موانع براساس سیاستهای
دولت هس��تند ،ابراز امیدواری کرد که با
کمک بخش سیاسی کش��ورو همکاری
بخش صنعت و همکاری مناسب بانکها
که مورد تاکید مسئوالن استان نیز هست،
شاهد رونق بیش از پیش صنعت استان و
کشور باش��یم .وکیلی گفت :خوشبختانه
یزد از اس��تانهای موفق در بخش صنعت
کش��ور اس��ت ک��ه میت��وان آن را ب��ه
زیرس��اختهای مناسب و سختکوشی
یزدیها مربوط دانس��ت .این مسئول در
موردموضوعبیشترینچکهایبرگشتی
در استان نیز گفت :هر چند این موضوع از
طریقهیچمنبعرسمیاعالمنشدهوبعید
اس��ت ،ولی در صورت صحت آن نیز باید
توجه داشت که در بازار یزد به دلیل اعتماد
باالی مردم همچن��ان معامالت از طریق
چک انجام میشود و سرانه مصرف چک
در یزد بیشتر از سایر استانهای کشور است
لذا طبیعی ایت که چکهای برگشتی نیز
بیشتر از سرانه معمول باشد.

همه ساله از اواسط مرداد تا اواخر شهریور مردم روستاهای
دیدنی و گردش��گری دیل و مارین به استقبال برداشت این
دانه های بهش��تی می روند.در هر سال بیش از  200تن انار
مرغوب شیرین،ترش و ملس از این روستا ها به شهرستانها و
استانهای همجوار و کشور های عربی صادر میگردد و زمینه
اش��تغال بیش از صد نفر را موجب می شود .دیل و مارین در
 25کیلومتری گچساران واقع شده اند و دارای پانصد هکتار
باغ مرکبات و میوه می باشند.
تشکیل کارگاه حمایت اجتماعی از صیانت زنان
بهبودیافته
لرستان -به همت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
 ،مش��ارکت اداره کل ورزش و جوانان لرس��تان و موسس��ه
رهای��ی جلس��ه ای با حضور احس��ان مویدی کارش��ناس
مشارکتها ،مهدی رحمتی کارشناس فرهنگی و پیشگیری و
جمعی از فعاالن س��ازمانهای مردم نهاد با موضوع آشنایی با
مبانی و اصول حمایت اجتماعی از صیانت زنان بهبود یافته
در محل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برگزار
گردید.در این جلسه فزانه تاجمیری به آموزش راهکارهایی
پیرام��ون حمایت اجتماع��ی از صیانت زن��ان بهبود یافته
پرداخت.
دیدار استاندار مرکزی با مدیر کل امور مالیاتی
استان
اراك -زمانی قمی استاندار مرکزی در دیدار با مدیر کل امور
مالیاتیاستانکهدرمحلاستانداریانجامشد،برضرورتتالش
برای تحقق رشد اقتصادی  8درصدی تاکید کرد  .زمانی قمی
اس��تاندار مرکزی اظهار کرد :اداره کل امور مالیاتی بعنوان یک
منحنیدراوضاعاقتصادیاستاناستوبایددیگرمنحنیهارا
ه��م ببیند و به نحوی رفتار و اقدام نماید که نتیجه کار رضایت
بخشباشد.استاندارمرکزیازتدبیرادارهکلامورمالیاتیاستان
درخصوصشرکتهایبزرگدولتیوخصوصیاستانتشکر
کرد و گفت  :ش��ما هم برای حقوق دولت مصر هستید و امور را
پیگیری می کنید و هم زمانی که واحد تولیدی نیازمند کمک
شماس��ت انعطاف نش��ان داده و از تعطیلی آن واحد تولیدی
جلوگیری می کنید این نکته مهم و قابل توجهی در مورد امور
مالیاتیاستاناست.زمانیقمیادامهداد:نکتهدیگرصحتعمل
مدیراینسازماناست،امورمالیاتیدستگاهیاستکهمیتواند
درمعرضآسیبهایزیادیقرارگیرد;مدیریکهدراینمسند
پاک باش��د مثل قاضی اس��ت که در قضاوت و دستگاه قضائی
سالمتخودراحفظمیکند.

فاصله15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور
س��ندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند ازتاریخ
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
وپس ازاخذ رس��ید ،ظ��رف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض
،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت
درص��ورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شد .م/الف1159:
تاریخ انتشار نوبت اول96/05/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم96/06/05:
رئیس ثبت اسناد وامالک-اصغرناروئی
������������������������������������
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع م��اده 3قانون وماده13آئی��ن نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می
براب��ررای ش��ماره139660319002001057هیات اول موضوع
قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد
سندرس��می مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد احمدی فرزند هاشم بشماره
شناس��نامه612صادره از کهنوج در شش��دانگ یک ب��اب خانه به
مساحت204مترمربع پالک409فرعی از -21اصلی مفروز ومجزی
ش��ده ازپالک3فرعی از-21اصلی قطعه یک واقع در علی آباد شهر
کهن��وج خریداری ازمالک رس��می آقای محمد دانش��مند وزیری
محرزگردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به
فاصله15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور
س��ندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند ازتاریخ
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
وپس ازاخذ رس��ید ،ظ��رف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض
،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت
درص��ورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شد .م/الف1158:
تاریخ انتشار نوبت اول96/05/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم96/06/05:
رئیس ثبت اسناد وامالک-اصغرناروئی
������������������������������������
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع م��اده 3قانون وماده13آئی��ن نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می
براب��ررای ش��ماره139660319002000635هیات اول موضوع
قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد
سندرس��می مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای موسی امیری مارز فرزند الل بخش
بشماره شناسنامه1272صادره از کهنوج در ششدانگ یک باب خانه
به مساحت319/64مترمربع پالک240فرعی از -496اصلی مفروز
ومج��زی ش��ده ازپالک8فرعی از-496اصلی قطعه چه��ار واقع در
گاوچاه قلعه گنج خریداری ازمالک رسمی آقای نورمحمد احمدی
کهنعلی محرزگردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو
نوبت به فاصله15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به
صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
وپس ازاخذ رس��ید ،ظ��رف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض
،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت
درص��ورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شد .م/الف1160:
تاریخ انتشار نوبت اول96/05/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم96/06/05:
رئیس ثبت اسناد وامالک-اصغرناروئی
������������������������������������
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع م��اده 3قانون وماده13آئی��ن نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می
برابررایشماره139560319079000101مورخ95/12/17هیات
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودبارجنوب
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اصغر س��المی فرزند
مرتضی بشماره شناس��نامه5360003413صادره از رودبار دریک
باب خانه به مس��احت300مترمربع پالک290فرعی از  190اصلی
مفروز ومجزی ش��ده ازپالک1فرعی از 190اصلی قطعه سه واقع در
شهر رودبارجنوب-شهرک صدر خریداری ازمالکین رسمی آقایان
محمدحسین ،محمدحسن ،محمدعلی ،محدکریم ومصیب همگی
س��المی محرزگردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو
نوبت به فاصله15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به

صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
وپس ازاخذ رس��ید ،ظ��رف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض
،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت
درص��ورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شد .م/الف526 :
تاریخ انتشار نوبت اول96/05/08:
تاریخ انتشار نوبت دوم96/05/22:
رئیس ثبت اسناد وامالک رودبار جنوب -علی رحمانی خالص
������������������������������������
مفقودی -شهرستان کهنوج
س��ند تراکتور240تکدیفرهیدروس��تاتیک داخلی با ش��ماره
موتور 373Xو ش��ماره شاس��ی L14005متعلق ب��ه آقای محمد
رئیسی کوهشاهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
������������������������������������
مفقودی -شهرستان کهنوج
سند تراکتور ام اف تیپ285مدل 1387به رنگ قرمز -روغنی با
ش��ماره موتور LFW04943Tو شماره شاسی F26867و شماره
پالک 127 -45ک11متعلق به قدریه خالق پور کوهس��تان فرزند
عیسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
������������������������������������
ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی -1جابر کوهی به نشانی تهران
رباط کریم مالرد 20متری مهس��تان پ�لاک 18منزل جابر کوهی
تاریخ حضور 1396/6/28سه شنبه ساعت 9:00محل حضور اردبیل
چهارراه امام خمینی پشت استانداری خیابان دادگستری ساختمان
سابق دادسرا ش��ورای حل اختالف شهرستان اردبیل تاریخ حضور
96/6/28س��اعت حضور 9:00در خص��وص دعوی فیض اله جاوید
اصل به طرفیت ش��ما ودر وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در این
ش��عبه حاضر شوید پس از دریافت این ابالغیه ابالغ اوراق قضایی به
صورت الکترونیک انجام خواهد شد وابالغ به صورت کاغذی در موارد
محدود واستثناء انجام میشود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت
نام ومش��اهده این ابالغیه وابالغیه های آتی از طریق س��امانه اقدام
نمایید .چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری (شناسه ورمز )
دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترنیک
قضائی ودر صورت عدم دسترس��ی به دفت��ر خدمات قضایی به این
واحد مراجعه نمایید
شعبه 7شورای حل اختالف شهرستان اردبیل
������������������������������������
اجرائيه
مشخصات محكوم له /محكوم لهم
ن��ام :بانک صادرات ب��ا مدیریت عامل��ی ابوالفتح س��امان پور
نشاني:
مشخصات محكوم عليه /محكوم عليهم
نش��اني:
-1نام :گلعلی نام خانوادگي :کوچکی یارفی
مینودر ایراندوچرخ تعاونی مسکن مشترک بلوک dپ18
 -2نام :مهرداد نام خانوادگي :س��لیمانی دوس��ت نشاني:
قزوین -مجهول المکان
نشانی :مجهول
-2نام :محمد نام خانوادگی :زینلی
المکان
نام نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه
ن��ام خانوادگ��ی :کش��اورز یوس��فی نام پدر:
نام:ثری��ا
یوسفعلی نشانی:قزوین -چهارراه پادگان -ابتدای خیابان فلسطین
غربی -ساختمان بیمه معلم-طبقه دوم -واحدسوم
محكوم به :بموجب درخواس��ت اجراي حكم مربوطه به شماره
 ۹6۱۰۰۹۲۸۲۳000187وش��ماره دادنام��ه مربوط��ه
 ۹5۰۹۹۷۲۸۲۳000673محكوم عليه محكوم اند به پرداخت مبلغ
 44670045ریال به عنوان اصل خواس��ته و1326751ریال بابت
هزینه دادرسی،حق الوکاله طبق تعرفه وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ
95/7/26لغای��ت اجرای حکم بر اس��اس قرارداد ف��ی ما بین روزانه
 31475ریال به ماخذ 30درصدنس��بت به باقیمانده طلب بانک در
حق خواهان محکوم واعالم می دارد ونیم عشر دولتی در حق اجرا.
مسئول دفتر شعبه  ۲0شورای حل اختالف شهرستان قزوین

