
شهرستانها4 پنج شنبه  14 تیر 1397  شماره 4783 

مفقودى
ســند كمپانى خودرو سوارى پرايد تيپ جى تى ايكس آى مدل 1385 برنگ نوك مدادى-متاليك بشماره 
موتــور 1704688 و شــماره شاســى S1412285266048  و شــماره پالك ايــران 73- 352 د 52  به نام 
علــى اصغــر رنجبر طاحونه و كارت خودرو به نام طاهره نوائى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى باشــد 

. بندرعباس

شناســنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم پژو تيپ 405GLXI برنگ خاكسترى-متاليك مدل 1390 
بشــماره موتور 12490113885 و شماره شاســى NAAM11CA8BK434956  و شماره پالك ايران 84- 

598 د 43 به نام عبداهللا اشترى شميلى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

سند كمپانى و برگ سبز خودرو وانت مزدا مدل 1395 تك كابين رنگ سفيد روغنى به شماره ايران25-
266ل58 ش موتــور FEA35083 شاســى NAGP2PC11GA225505 مفقــود گرديــده و فاقد اعتبار مى 

باشد.

ايــران11-475ل33 شاســى 14534918 ش  بــه شــماره  مــدل 84  خــودرو ســمند  بــرگ ســبز 
موتور12484182115مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

اينجانب محمدحسين گل چهره مالك خودرو سوارى پژو206 مدل 84 رنگ مشكى متاليك به شماره بدنه 
83683300 ش موتور 10FX5C2223013 پالك ايران82-827د52 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى 
رونوشت المثنى سند خودروى مذكور را نموده است . لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص خودروى فوق دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اى ســارى واقع در كيلومتر5 جاده ســارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه 

نمايند. بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصر وراثــت حميد راميان فرزند على به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شــده به 
كالســه 9709987430500268 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده 
كه شادروان على راميان در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1391/6/31 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
آن شــادروان منحصر اســت به :1- گل ناز راميان فرزند على به ش ش 756 فرزند متوفى 2- فرحناز راميان 
فرزند على به ش ش 757 فرزند متوفى 3- مهناز راميان فرزند على به ش ش 758 فرزند متوفى 4- صيدال 
راميــان فرزنــد على به ش ش 330 فرزند متوفى 5- فــرزاد راميان فرزند على به ش ش 754 فرزند متوفى 
6- سعيد راميان فرزند على به ش ش 755 فرزند متوفى 7- حميد راميان فرزند على به ش ش 759 فرزند 
متوفى 8- ناز بى بى رادمنش فرزند قوما به ش ش 191 همســر متوفى  ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 

مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

متن آگهى 
مجتمع دادگاه هاى كيفرى دو شهرستان كرمانشاه به موجب كيفرخواست صادره براى متهم حسن فتاحى، سيد 
شــكيب آسيايى ، سعيد اميرى، فرشــيد لطفى به اتهام عضويت و عضو گيرى در شركت هرمى پاليوز تقاضاى كيفر 
نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشــاه (109 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه ، 
بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 9009988322902118  ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/4/23 و 
ساعت 09/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكى و به تجويز ماده 344 قانون 
آيين دادرســى كيفرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. م الف/585
(مدير دفتر شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

دادنامه 
پرونده كالســه 9409983852300072 شــوراى حل اختالف شماره 3 شهرستان لردگان تصميم نهايى 
شــماره   خواهان: خانم زليخا نوروزى مصير فرزند خســرو به نشانى فالرد- شاه نجف-مغازه گاز فروشى خسرو 
نوروزى خواندگان: 1- خانم ناهيد صباغ تبريزى فرزند ابراهيم به نشانى شهرستان اصفهان ارغوانيه ك شهيد 
عارف  2- آقاى ابراهيم صباغ تبريزى فرزند هاشــم به نشــانى اصفهان ارغوانيه ك شــهيد عارف  - خواســته: 
ابطال ســند- به تاريخ 94/8/13  در وقت فوق العاده جلســه شعبه سوم شــوراى حل اختالف مركزى لردگان 
بتصدى امضاء كننده ذيل تشــكيل شده و پرونده تحت نظر است.قاضى شورا پس از بررسى اوراق و محتويات 
پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. رأى شــورا: در خصوص دعوى 
زليخا نوروزى فرزند خسرو به طرفيت 1- ناهيد صباغ تبريزى 2- ابراهيم صباغ تبريزى به خواسته ابطال سند 
1/5 دانگ از سه دانگ يك ساختمان واقع در لردگان پشت اداره آب قاضى شورا با عنايت به محتويات پرونده 
حكم به اينكه خوانده رديف دوم آقاى ابراهيم صباغ تبريزى مســتند به يك فقره عقدنامه عادى 4/5 دانگ از 
ساختمان متنازع فيه را مهر خواهان قرار داده و ذيل عقدنامه عادى به امضاى خوانده رديف دوم رسيده است 
ايشــان مقدار ســه دانگ از ملك مذكور را در اداره ثبت اســناد و امالك لردگان تحت شماره پالك ثبتى شماره 
1527 فرعى از يك اصلى بخش 10 به نام خواهان انتقال داده ولى نســبت به 1/5 دانگ باقى مانده كه بابت 
مهر خواهان بوده اقدامى ننموده و آن را به همراه 1/5 دانگ سهم خود يعنى سه دانگ تمام باقى مانده را به 
نام دخترش بنام ناهيد صباغ تبريزى در دفترخانه اســناد رســمى منتقل نموده است و انتقال 1/5 دانگ سهم 
خواهــان به خوانــده رديف اول به صورت فضولى بوده و خواهان با طرح دادخواســت ابطال 1/5 دانگ خود به 
نوعى معامله فضولى خود را رد نموده اســت و خواندگان پرونده على رغم ابالغ صحيح قانونى در جلســه حضور 
نيافتــه و اليحــه دفاعيه اى نيز تقديم ننموده اند لذا شــورا خواســته خواهان مبنى بر ابطال 1/5 دانگ ســند 
مشاعى تحت شماره 10 و 1527/247 فرعى از اصلى بخش 10 را وارد دانسته و مستندا به ماده 11 از قانون 
شوراها و ماده 251 و 256 از قانون مدنى و ماده 117 از قانون ثبت اسناد و امالك حكم به ابطال 1/5 دانگ 
ســند ثبتى شــماره 1527 فرعى از اصلى كه تحت ســه دانگ مشــاعى به نام خانم ناهيد صباغ تبريزى به ثبت 
رسيده است صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى و 20 

روز پس از آن قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى دادگسترى لردگان مى باشد.
 مهدى عسگرى-قاضى شوراى حل اختالف شعبه سوم مركزى لردگان

حصر وراثت
آقــاى جعفــر ســرايلو فرزند محمــد على به شــرح دادخواســتى كه بــه كالســه 97/235  مرحومه هاجر 
ممشــلى فرزنــد عابدين به شــماره ملــى 4889303219 صادره از مينودشــت درتاريــخ 1394/11/07 در 
مينودشــت فوت نموده و ورثه/وراث حين الفوت وى عبارتند از: 1– جعفر ســرايلو نام پدر محمد على ش-ملى 
4889723722 تاريخ تولد 1353/05/19 فرزند ذكور متوفى2-زمان سراى لو نام پدر محمد على ش-ملى 
4889677453 تاريــخ تولــد 1345/09/07 فرزنــد ذكور متوفى 3-رمضان ســراى لو نام پــدر محمد على 
ش-ملى 4889389288 تاريخ تولد 1344/04/01 فرزند ذكورمتوفى4-رحمان ســريلو نام پدر محمد على 
ش-ملى 4889698590 تاريخ تولد 1348/06/01 فرزند ذكور متوفى 5-مسلم سرايلو نام پدر محمد على 
ش-ملى 4888932190 تاريخ تولد 1355/06/10 فرزند ذكور متوفى 6-مهرنســاء ســرايلو  نام پدر محمد 
على ش-ملى 4889377603 تاريخ تولد 1340/03/01 فرزند اناث متوفى 7-خيرانســاء ســراى لو نام پدر 
محمــد على ش-ملى 4889387420 تاريخ تولد 1343/01/10 فرزند اناث متوفى. والغير اينك شــورا پس 
ازانجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف يك ماه به  اين شورا مراجعه و  تقديم نمايد واال 

گواهى صادر خواهد شد.    
    حسن شهابى-قاضى شعبه دوم  شوراى حل اختالف مينودشت

احضار متهم مجهول المكان
احتراما بدينوسيله به آقاى جواد متولى زاده فرزنداحمد بشماره ملى 0793502152فعال مجهول المكان 
ابالغ ميگردد حسب گزارش مرجع انتظامى برعليه شما مبنى بر حمل چاقو، كه پرونده پس از ارجاع به اين شعبه 
به كالســه 104/970139 دادگاه كيفرى2شهرســتان ســبزوار ثبت گرديده اســت و مقيد به وقت رسيدگى 
97/5/20 ساعت 10:30 صبح مى باشد. مراتب بنا به دستور دادگاه در اجراى ماده 344 قانون آيين دادرسى 
امور كيفرى يك نوبت از طريق درج آگهى در روزنامه كثيراالنتشــار به شــما ابالغ مى گردد تا براى رســيدگى و 
دفاع از اتهام منتسبه در وقت مقرر فوق با ارائه آدرس جديد خود در جلسه رسيدگى حاضر شويد در صورت 

عدم حضور غيابا رسيدگى و تصميم مقتضى اخذ خواهد شد.
اكراميان-مدير دفتر شعبه104دادگاه كيفرى2 شهرستان سبزوار 

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله بــه آقاى محســن خســرويان فعال مجهــول المكان ابالغ مى شــود كــه آقــاى حميدرضا وثيق 
دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت شما به شعبه 9 شــوراى حل اختالف سبزوار ارائه و به كالسه 
9/96/675 ثبت و براى مورخ 97/5/1 ســاعت 18:30 وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت. لذا به استناد 
ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى گردد شــما مى توانيد قبل از رسيدگى 
به دبيرخانه شــوراى حل اختالف شــعبه 9 شهرستان ســبزوار مستقر در مجتمع شــماره يك به نشانى چهارراه 
دادگســترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

مزايده(نوبت دوم)
به موجب پرونده كالســه 950048 اجراى مدنى شــعبه اول دادگاه حقوقى سبزوار محكوم عليه مرتضى 
بيگى فرزند ســليمان بپرداخت مبلغ80/000/000ريال بابت اصل خواســته وپرداخت خسارت تاخيرتاديه و 
پرداخــت مبلغ 15/005/000ريال هزينه دادرســى ومبلغ 1/323/000ريال بابــت حق الوكاله وكيل درحق 
محكــوم له ســيدمرتضى محمدى حســينى فرزند ســيدكاظم و مبلــغ 25/816/000ريال بابت حــق االجرا در 
حــق دولت.بــا توجه بــه اينكه نامبرده تاكنون نســبت به پرداخت بدهى خــود اقدامى ننمــوده از ناحيه ثالثين 
ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب منزل مسكونى بشماره پالك ثبتى3852فرعى از5اصلى بخش3سبزوار واقع 
در راهنمايى30 كه سه دانگ متعلق به معصومه كرابى و سه دانگ متعلق به رمضان كرابى معرفى كه از طريق 
دايره اجرا توقيف گرديده اســت پس از ارجاع امر به كارشــناس به شرح ذيل ارزيابى گرديد:«ششدانگ پالك 
ثبتى3852فرعى از5اصلى بخش3ســبزوار بمســاحت91/70مترمربع كه بهــاى هرمترمبع2/700/000ريال 
جمعا بمبلغ247/590/000ريال و اعيان در يكطبقه به متراژ حدود70مترمربع بانضمام امتيازات و ديواركشى 
و محوطه ســازى جمعا بمبلغ330/000/000ريال بابررســى اسناد و مدارك ارائه شــده و باتوجه به موقعيت 
مكانى، كيفيت مصالح مصرفى وســاخت وقدمت بنا،نوع ســازه،تجهيزات ســاختمان و ســاير عوامل موثر ازجمله 
عرف محل،ارزش ششدانگ جمعا بمبلغ 577/590/000 ريال معادل پنجاه و هفت ميليون وهفتصد و پنجاه و 
نه هزارتومان تعيين و تقويم ميگردد.» مقرر گرديد مزايده در روزچهارشــنبه مورخ 97/4/27 ساعت 9 صبح 
از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادستان محترم عمومى و انقالب شهرستان سبزوار در محل اجراى 
احكام مدنى دادگسترى به فروش برسد. مزايده از قيمت كارشناسى شده شروع و به كسانى كه باالترين مبلغ 
را پيشــنهاد نمايند واگذار خواهد شــد. طالبين به خريد ميتوانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا 
مراجعه تا ترتيب بازديدشــان از ملك مذكور داده شــود. قابل ذكر اينكه مبلغ ده درصد مبلغ پيشنهادى نقداً و 

فى المجلس از برنده مزايده دريافت خواهد شد. تحويل و تنظيم سند تابع مقررات جارى مى باشد.
شم آبادى-دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى سبزوار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به اقاى / خانم فاطمه نجفى فرزند
خواهان شــهردارى منطقه 3 كرمان  دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم فاطمه نجفى به خواسته 
مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609983870700743 شــعبه 
11دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان كرمان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/06/25 ساعت 10:00 تعيين 
كه حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشار آگهى به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف: 718
منشى شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان – اعظم وزيرى نسب

آگهــى ابــالغ وقــت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به اقــاى / خانم مســلم تيمــورى رابر 
فرزندمريد

خواهان شــهردارى منطقه 3 دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم مســلم تيمورى رابر به خواسته 
مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609983870700738 شــعبه 
11دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان كرمان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/06/25 ساعت 09:00 تعيين 
كه حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشار آگهى به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف: 719
منشى شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان – اعظم وزيرى نسب

آگهى فروش ملك مشاع
به حكايت پرونده كالسه 970010 اجراى احكام حقوقى محمودآباد محكوم عليه محمدرضا فضلى محكوم 
اســت به فروش پالك ثبتى 1131 فرعى از14 اصلى بخش 10 ثبت محمودآباد(يك دســتگاه منزل مســكونى)

و تقســيم وجه حاصل از فروش به ميزان مالكيت مشــاعى محكوم له و محكوم عليه هريك به ميزان ســه دانگ 
از شــش دانگ پالك فوق هم چنين مبلغ 179,595,125 ريال بابت اجرت المثل و خســارات دادرســى در حق 
محكوم لها زهرا رضايى پور و مبلغ 8,380,250 ريال نيم عشــر دولتى در كالسه پرونده فوق هم چنين محكوم 
عليه محكوم مى باشــد به پرداخت 172,121,515 ريال در حق محكوم لها فوق و مبلغ 8,375,300 ريال بابت 
نيم عشــر دولتى در كالســه پرونده 960886 اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف محمودآباد لذا نسبت به 
ارزيابى پالك فوق اقدام كه مشخصات آن عبارتند از:ملك فوق به شماره پالك ثبتى 1131 فرعى از14 اصلى 
بخش 10 اهلمرستاق به مساحت 128 مترمربع واقع در محمودآباد خ امام نسيم 51 بعد از چهارراه دوم پالك 
120 مى باشــد حدود اربعه مندرج در ســند مالكيت با طبيعت مطابقت دارد در ملك مذكور يك واحد مسكونى 
به مســاحت تقريبى 95 مترمربع در يك طبقه احداث گرديده اســت.بناى مذكور شــامل پاركينگ،راه پله،اتاق 
خواب،ســالن پذيرايى،آشپزخانه و حمام و سرويس بهداشتى مى باشــد .اسكلت ساختمان بتنى و سقف تيرچه 
بلوك اجرا گرديده ، ملك از ضلع شمالى با درب و ديوارى به خيابان محدود مى گردد .ملك داراى امتياز آب،برق 
و گاز مى باشد لذا نتيجتا با عنايت به موقعيت مكانى و لحاظ نمودن كليه عوامل در امر ارزيابى ارزش كل عرصه 
و اعيــان پالك ثبتى فوق 1,760,000,000 ريال(يك ميليارد و هفتصدوشــصت ميليون ريال) برآورد و تعيين 
گرديده، لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نسبت به نظريه كارشناسى موارد توقيفى از طريق مزايده 
در تاريخ 97/5/8  ساعت 11 صبح در شعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآباد و در صورت نياز در محل  
موردنظر  به فروش مى رســد متقاضيان شــركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت 
كسب اطالعات بيشتر به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شروع 
و كســانى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شــد . هم چنين ده درصد مبلغ آن فى 
المجلــس برابــر ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و 
يك هفته پس از برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشــنهادى ، انتقال اموال 
صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده نپردازد ،سپرده 

او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام حقوقى محمودآباد-اسدى

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى  / محسن فروغى فر و خانمها زهره فروغى فر 
و رضوان فروغى فر فرزندان محمد

خواهان آقاى منصور فروغى فر دادخواســتى به طرفيت خواندگان آقاى محســن فروغى فر و خانمها 
زهره فروغى فر و رضوان فروغى فر  به خواسته دستور فروش ملك مشاع مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده كالســه 9709983870700167 شعبه 11دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/06/31 ساعت 11:00 تعيين كه حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان  و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خواندگان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 
آگهى به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف: 726
منشى شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان – اعظم وزيرى نسب

دادنامه 
پرونده كالســه9609983410100950 شــعبه 1دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان تصميم 
نهايى شــماره 9709973410100333 خواهان : شــهردارى منطقه 3 كرمان با نمايندگى آقاى ســعيد 
ابراهيم آبادى فرزند غالمحسين به نشانى استان كرمان – شهرستان كرمان - شهر كرمان - بلوار قدس 
ضلــع جنوبى  پارك مطهرى شــهردارى منطقه 3 كرمــان  خوانده: آقاى فتحعلى نظــرى فرزند قنبر على به 
نشــانى كرمان – خيابان ابوذر خيابان سى مترى كد پستى7617893187 خواسته ها: 1.مطالبه خسارت 
تاخير تاديه2. مطالبه خســارت دادرســى3.مطالبه وجه چك  گردشــكار: پس از وصول پرونده و ثبت به 
كالســه فوق و جرى تشــريفات قانونى دادگاه با بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد.  راى دادگاه  در خصوص دادخواســت شــهردارى منطقه 3 
كرمان بطرفيت اقاى فتحعلى نظرى فرزند قنبرعلى مبنى بر مطالبه مبلغ هفتاد ميليون ريال بابت قسمتى 
از وجه چك شــماره547/279745 و به تاريخ وعده 1392/02/25 عهده  بانك مســكن شــعبه ابوذر 
كرمان و مطالبه خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرسى با توجه به دادخواست خواهان و وجود اصل چك در 
يد خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از ناحيه بانك محال عليه و مفاد اليحه شماره 000226918- 
97/03/19 از ناحيه واحد حقوقى شهردارى منطقه 3 و با توجه به اينكه جهت رسيدگى به موضوع وقت 
رســيدگى تعيين و خوانده از طريق نشــر آگهى دعوت اما خوانده جهت دفاع از خود در جلســه دادرســى 
حاضر نشــده و اليحه دفاعيه اى نيز ارســال نكرده لذا اين دادگاه با احراز اشــتغال ذمه خوانده مذكور 
در مقابــل خواهان پرونده و اســتصحاب بقاء دين مــورد ادعا بر ذمه خوانده ، دعــواى خواهان به كيفيت 
مطروحه را وارد تشخيص و مستندا به مواد 313- 310و 314 از قانون تجارت مصوب 1311/12/13 
و مــاده 2 و تبصــره آن و مــواد 3 و 3 مكــرر 5،4 و مفهــوم مخالف ماده 17 از قانــون صدور چك مصوب 
1355/4/16 با اصالحات 1372/8/11 و 1382/6/2 و ماده واحده قانون استفســاريه تبصره الحاقى 
بــه ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
مصوب 1377/9/21 و مواد 198 و 515 و 519 و 520 و 522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقــالب در امور مدنى مصوب 1381/7/28 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسى به مبلغ 3/198/000 ريال و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ وعده چك تا زمان اجراى حكم قطعى (وصول چك) با توجه به نرخ تورم اعالمى از ناحيه بانك 
مركزى جمهورى اســالمى ايران صادر و اعالم مى گردد راى صادره با توجه به عدم حضور خوانده در هيچ 
يك از جلســات دادرســى و عدم ارسال اليحه دفاعيه در برابر ادعاى خواهان و عدم ابالغ واقعى اخطاريه 
وقت رســيدگى به وى حسب مواد 306و305و 303 از قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى مصوب 1381/7/28 غيابى و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض از ناحيه 
خوانده در همين شعبه است . همچنين راى صادره وفق مواد 336 و 335 و 334 و 331 از قانون اخير 
الذكر ظرف مهلت بيست روز پس از اتمام مهلت واخواهى قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه تجديد نظر 

استان كرمان است . م.الف: 720
 دادرس شعبه اول دادگاه حقوقى كرمان – على پيروزى

دادنامه
پرونده كالسه 9709979504200046 شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان خاش تصميم نهاى 
شــماره 9709979504200128- خواهان: آقاى على خانى فرزند مهدى به نشــانى استان سيستان و 
بلوچستان شهرستان خاش شهر خاش خ سعدى تقاطع رودكى ، خواندگان: 1- خانم افسانه شريفى فرزند 
محمود 2- آقاى ابراهيم شــهنوازى فرزند قادر 3- خانم فاطمه رفتارى فرزند حســين همگى به نشانى ، 
خواســته: الزام به تنظيم سند خودرو- گردشكار: پس از وصول گزارش پرونده و ضمائم و ثبت پرونده 
به كالسه فوق و تعيين وقت رسيدگى و ابالغ به طرفين سرانجام قاضى شورا بتصدى امضا كنندگان ذيل 
تشــكيل و پس از بررســى اوراق پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشــرح زير مبادرت به صدور راى مى 
نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دادخواست آقاى على خانى فرزند مهدى به طرفيت آقاى 1- ابراهيم 
شهنوازى فرزند قادربخش 2- افسانه شريفى فرزند محمود 3- فاطمه رفتارى فرزند حسين به خواسته 
الزام خوانده به تنظيم و انتقال ســند اتومبيل پژو 207 به شــماره پالك ايران 88-281و 82 مقوم به 
بيســت ميليون تومان نظر به اينكه مفاد دادخواســت و مستندات پيوســت آن شامل بيع نامه خواهان و 
خوانده رديف اول ، استعالم اصالت كارت ، استعالم مالكيت خودرو و استعالم سوابق از مد يريت آگاهى 
و شــهادت شــهود حكايت از تصرف خواهان نســبت به خودرو موصوف و انتقال مالكيت از طريق خوانده 
رديف اول مى نمايد و نظر به اينكه خواندگان عليرغم ابالغ از آدرس و نشــر آگهى در جلســه شورا حاضر 
نشــده و دفاعى به بعمل نياورده و ادعاى خواهان  مصون از تعرض اســت دعوى خواهان را وارد دانسته 
خوانده رديف اول و رديف ســوم را به لحاظ اينكه ســند خودرو به نام ايشان نيست فاقد سمت دانسته 
باستناد به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به رد دعوى صادر و اعالم مى 
نمايد و خوانده رديف دوم را به اســتناد ماده 198 قانون آيين دادرســى مدنى و ماده 220 قانون مدنى 
به تحويل و انتقال سند خودروى موصوف در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت 
بيســت /20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و ســپس ظرف مدت بيســت /20 روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى شهرستان خاش مى باشد. م الف/218
قاضى شوراى حل اختالف شعبه دو خاش

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى اله بخش ريگى فرزند مهراب بشــماره شناســنامه 6 متولد 1358 صادره از خاش با اســتناد 
به شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه وراث ، دادخواستى بشماره 97/122-1 دادخواست 
مورخ 97/4/13 تقديم شــوراى حل اختالف حوزه يك شهرســتان خاش نموده ، چنين اشــعار داشته كه 
شادروان مهراب ريگى قنات ولى محمد فرزند كينه گى بشماره شناسنامه 62 متولد 1312/3/9 صادره 
از خاش در تاريخ 97/3/24 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از:1- شه بى بى ريگى 
فردوس فرزند مراد ش ش 312 صادره خاش متولد 1321 زوجه متوفى 2- امام بخش ريگى قنات ولى 
محمد فرزند مهراب ش ش 314 متولد 1352 صادره خاش فرزند متوفى 3- احمد ريگى فرزند مهراب 
ش م 3719478289 متولــد 1356 صــادره خاش فرزند متوفــى 4- اله بخش ريگى فرزند مهراب ش 
ش 6 متولــد 1358 صــادره خاش فرزند متوفى 5- نور بى بى ريگى قنــات ولى محمد فرزند مهراب ش 
ش 449 متولــد 1339 صــادره خاش فرزند متوفى 6- مهوش ريگــى قنات ولى محمد فرزند مهراب ش 
ش 313/الــف متولد 1350 صادره خاش فرزند متوفــى 7- زبيده ريگى قنات ولى محمد فرزند مهراب 
ش ش 90 متولــد 1343 صادره خاش فرزند متوفــى 8- مه بى بى ريگى قنات ولى محمد فرزند مهراب 
ش ش 315 متولد 1354 صادره خاش فرزند متوفى ، اينك پس از انجام تشــريفات قانونى مراتب يك 
نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج تا چنانچه شخص يا اشخاصى نسبت به مفاد آن اعتراض 
يا وصيت نامه اى اعم از ســرى يا عادى يا رســمى از آن مرحوم در اختيار دارند ظرف مدت يكماه از تاريخ 
انتشار به شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان خاش به آدرس خيابان امام خمينى (ره) ساختمان قديم 
دادگسترى مراجعه در غير اينصورت پس از انتشار آگهى در روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر 

مقررات اقدام ميگردد. م الف/216
رئيس شوراى حل اختالف شماره يك خاش

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى / خانم گل بى بى شــعلى بر فرزند علم بشــماره شناســنامه 114 متولد 1328 صــادره از خاش با 
اســتناد به شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه وراث ، دادخواســتى بشماره 970069 دادخواست 
مورخ 97/4/3 تقديم شــوراى حل اختالف حوزه 2 شهرســتان خاش نموده ، چنين اشــعار داشته كه شادروان 
علم شعلى بر فرزند دادخدا بشماره شناسنامه 406 متولد سال 1292 صادره از خاش در تاريخ 1367/7/14 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از:1- گل بى بى شعلى بر فرزند علم ش م 3718935398 
متولــد 1338 صــادره خاش فرزنــد متوفى 2- ناز بى بى شــعلى بر فرزند علــم ش م 3701548641 متولد 
1337 صادره خاش فرزند متوفى 3- مرادى شعله بر فرزند فقيرمحمد ش ش 3719139236 متولد 1328 
صــادره خاش همســر متوفى ، اينك پس از انجام تشــريفات قانونى مراتب يك نوبت در يكــى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشــار درج تا چنانچه شــخص يا اشــخاصى نســبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه اى اعم از سرى يا 
عادى يا رســمى از آن مرحوم در اختيار دارند ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشــار به شوراى حل اختالف حوزه دو 
شهرستان خاش به آدرس خيابان امام خمينى (ره) ساختمان قديم دادگسترى مراجعه در غير اينصورت پس از 

انتشار آگهى در روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/217
رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 خاش

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصر وراثت خانم فاطمه شــهريارى فرزند تاج محمد به شــماره شناســنامه 2 شــرح 
دادخواســت تقديمى ثبت شــده به كالســه 9709985500900250 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صغرى قانونى فرزند على در 89/10/25 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر اســت به: 1- خواهان با مشــخصات ســجلى فوق الذكر فرزند 
متوفيه 2- فرحناز شــهريارى به ش ش 611 -3- معصومه شــهريارى به ش ش 673 -4- مهديه شــهريارى 
به ش ش 697 -5- هاجر شــهريارى به ش ش 13462  -6- عليرضا شــهريارى به ش ش 558 -7- حسين 
شهريارى به ش ش 659 همگى فرزندان متوفى ، اينكه با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت 
آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/923
 مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى محمــد زين الدينى داراى ش ش 3651403765 متولد 1360 به شــرح دادخواســت به كالســه 
31/97 از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عبدالرحمن زين 
الدينــى به شناســنامه 5259165667 متولد 1324 در تاريخ 96/12/3 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفتــه ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد زين الدينى دارنــده ش  ش 3651403765 
متولــد 1360 صــادره از حوزه 2 كنارك 2- بدريه زين الدينى دارنــده ش ش 3650284741 متولد 1357 
صــادره از حــوزه 2 چابهار 3- جان بى بى زين الدينى دارنــده ش ش 3651627497 متولد 1362 صادره از 
حوزه يك چابهار 4- هما زين الدينى دارنده ش ش 52500055631 متولد 1370 صادره از حوزه 3 نيكشهر 
5- فاطمه زين الدينى دارنده ش ش 5259219945 متولد 1324 صادره از حوزه 3 نيك شهر همسر متوفى 
، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد واال 

گواهى صادره خواهد شد. م الف/51
رئيس شوراى حل اختالف قصرقند نيكشهر

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم نســرين بليده داراى شناســنامه شــماره 5250135749 بشرح دادخواســت به كالسه 56/97 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســعيد بليده بشناسنامه 
5250003486 در تاريــخ 1397/3/9 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- آيدين بليده به ش ملى 5250647545 – 2- آيلين بليده به ش ملى 5250724000 
-3- نســترن بليــده به ش ملى 5250772080 فرزندان متوفى 4- نســرين بليــده فرزند دليل به ش ملى 
5250135749 همسر متوفى 5- بامى بليده فرزند عبداله به ش م 5259619201 مادر متوفى 6- شهداد 
بليــده فرزنــد  فرزند پكيــرداد به ش ملــى5259611071 پدر متوفــى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 

از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م الف/52
رئيس شعبه 2 شوراى حل اختالف نيكشهر

آگهى فقدان سند مالكيت 
خانــم نصيبه صادقى با ارائه دو برگ استشــهاديه 25738-97/4/12 كه به تاييد دفترخانه 186 آمل 
رسيده طى تقاضاى وارده به شماره 97/4/10 اعالم داشته كه اصل سند مالكيت به شماره چاپى – سه دانگ 
از شــش دانــگ پالك 1660 فرعى از 3 اصلــى واقع در بخش 9 ثبت آمل ســند مالكيت ص 342 ج233 ذيل 
شــماره 40016 ثبت گرديده و در اثر جابه جايى مفقود شــده رانموده اســت كه در اجراى ماده 120 اصالحى 
آيين نامه قانون ثبت مبادرت به نشر اين آگهى در روزنامه كثيراالنتشار در يك نوبت مى گردد چنانچه اشخاصى 
مدعــى انجــام معامله يا وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاريخ انتشــار آگهى 
اعتراض خود را به همراه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره اعالم نمايند.چنانچه پس ازاتمام مدت 
مقرر اعتراض ارائه نگردد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اين اداره مطابق 

مقررات اقدام به صدور سند مالكيت المثنى به نام مالك خواهد نمود.م/الف97/150/380
سيد محمدحسن روشنايى-رييس ثبت اسناد و امالك آمل

آگهى حصر وراثت
خانم مريم ميردار هريجانى ف حســين به شــرح درخواستى كه به شماره 308/97/ش ح اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان شعبان ماليى نمك آبرودى 
ف حيــدر ش ش 532 صــادره كرج ت ت 1342/5/4در تاريخ 97/1/28 در شهرســتان عبــاس آباد  بدرود 
زندگــى گفته، ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 5 نفر : 1-مريم ميــردار هريجانى ش ش 98 ت  
1348/3/1 ف حســين همسر متوفى2-مهســا ش م 2190109337 ت ت1371/3/11   3-مهشيد ش م 
2190128961 ت ت 72/3/23   4-فاطمــه ش م 2190171164 ت ت 74/5/16  همگــى مالئــى نمــك 
آبــرودى –فرزنــدان متوفى5-هماى توير ســيارى ف حســينقلى ش ش 150 ت ت 1313/10/2 مادر متوفى 
والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم مجتمع قضايى حل اختالف عباس آباد-نقى سيار

آگهى ابالغ 
با عنايت به شــكوائيه آقاى محمد ذوالعلى فرزند ابراهيم بطرفيت آقاى رحيم قوس يوســف زهى فرزند 
خــان محمــد دائــر بر ضرب و جــرح منتهى به شكســتگى بينى و كيفر خواســت شــماره78104647 صادره از 
دادسراى شهر كرمان و ارجاع پرونده به شعبه 7 كيفرى 2 شهرستان كرمان و ثبت به كالسه 961243 تعيين 
وقــت آن براى1397/07/01 ســاعت 11 ظهر لذا در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرســى كيفرى به متهم 
موصوف ابالغ  ميگردد تا در جلســه رســيدگى مذكوردر شــعبه7كيفرى2كرمان واقع در بلوار 22 بهمن حاضر 

ضمن دفاع از خود آدرس دقيق خود را به اين دادگاه اعالم نمايند. م.الف:727 
 مدير دفتر شعبه 7كيفرى 2كرمان

اصالاحيه
پيرو آگهى درج شــده حصر وراثت به شــماره كالســه: 970117 به اطالع مى رســاند ورثه شــماره پنجم 
عروجعلى ترابى عباد فرزند حســنعلى صحيح مى باشــد كه اشــتباها فرزند حسينعلى درج گرديده و بدينوسيله 

اصالح مى گردد قم

شھرستان ھا10 پنج شنبه  14 تير 1397  شماره4783 

اجراى پروژه مرمت و اليروبى سد كوچك 
مخزنى شموشك  شهرستان گرگان

ــك مخزنى  ــد كوچ ــى س ــت و اليروب ــروژه مرم پ
ــتان گرگان از محل اعتبارات  تملك  ــك شهرس شموش
ــا اعتبار مصوب ــال 96 ب ــرمايه اى در س  دارايى هاى س

 140 ميليون تومان عملياتى شد.
ــركت آب منطقه اى  ــزارش روابط عمومى ش  به گ
ــركت آب  ــت و بهره بردارى ش ــتان، معاون حفاظ گلس
ــتان  ــر اداره منابع آب شهرس ــتان، مدي منطقه اى گلس
گرگان و آق قال و رئيس گروه طرح هاى زودبازده از پروژه 
ــد كوچك مخزنى شموشك گرگان  مرمت و اليروبى س
 بازديد نمودند.  در اين بازديد ، مجرى طرح توضيحاتى 
پيرامون چگونگى اجراى طرح و زمان اجراى آن ارائه كرد 

و تصميمات الزم براى بهتر انجام  شدن كار اتخاذ شد.
 

تامين بيش از90 درصد آب آشاميدنى 
استان بوشهرازاستان هاى همجوار

ــتان بوشهر با  ــركت آب و فاضالب اس مديرعامل ش
ــاره به توليد 10 هزار مترمكعب آب در شبانه روز از آب  اش
ــيرين  كن شهر بوشهر گفت: با برنامه ريزى انجام شده و  ش
ــرمايه گذار ظرفيت توليد آب از اين  در صورت توافق با س
تاسيسات به 2 برابر افزايش مى يابد. كيقباد ياكيده در جريان 
بازديد خبرنگاران از تاسيسات آب شيرين كن بوشهر با بيان 
اينكه ترويج مديريت مصرف مشتركان يكى از رسالت هاى 
مهم خبرنگاران است اظهار داشت: بيش از 90 درصد آب 
آشاميدنى استان بوشهر از طريق خطوط لوله انتقال طوالنى 
از استان هاى ديگر وارد شبكه آبرسانى استان بوشهرمى شود 
ــت. وى با  كه مديريت مصرف آن امرى مهم و ضرورى اس
بيان اينكه تنها راه گذر از مشكل كم آبى در استان بوشهر 
مصرف بهينه است تاكيد كرد: استفاده از شيرهاى و وسائل 
كاهنده مصرف آب بايد در برنامه همه مشتركان آب قرار 
بگيرد و در اين راستا تفكيك آب تامين فضاى سبز منازل 
از آب شبكه آبرسانى بايد مورد توجه قرار بگيرد. مديرعامل 
شركت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اينكه حدود 
8 درصد آب آشاميدنى شهر بوشهر از طريق تاسيسات آب 
شيرين كن تامين مى شود تصريح كرد: آب شيرين كن 10 
هزار متر مكعبى بوشهر با مشاركت سرمايه گذاران در سال 
1395 وارد مدار توليد شد كه مى تواند حدود 8 درصد آب 
آشاميدنى مشتركان بوشهرى را تامين كند. ياكيده هزينه 
توليد هر متر مكعب آب از طريق تاسيسات آب شيرين كن 
را بيش از 7 هزار تومان دانست و افزود: خريد هر متر مكعب 
معادل 1000 ليترآب آشاميدنى بيش از 7 هزار تومان و  هر 
متر مكعب 400 تومان در اختيار مشتركان قرار مى گيرد و 
مابه التفاوت اين قيمت از طريق يارانه دولتى تامين مى شود. 
وى، از افزايش ظرفيت توليد آب از تاسيسات آب شيرين كن 
بوشهر خبرداد و افزود: با برنامه ريزى انجام شده و در صورت 
توافق با سرمايه گذار ظرفيت توليد آب از اين تاسيسات به 2 

برابر و به ميزان 20 هزار متر مكعب افزايش مى يابد.

اخبار

 راه اندازى  كريدور چين- قزاقستان 
به ايران

ــا ورود اولين  ــاح دو پروژه توليدى بخش خصوصى و ب ــان با افتت همزم ــتان- ايران با گـيـــالن ــه به منطقه آزاد بندر انزلى، كريدور چين- قزاقس محمول
حضور معاون اول رئيس جمهور ووزير راه وشهرسازى ومقامات استانى را ه اندازى شد.

ــازى گيالن دكتر جهانگيرى معاون اول رئيس  به گزارش روابط عمومى اداره كل راه وشهرس
جمهور در مراسم بازگشايى اين كريدور با اشاره به قدمت تاريخى ايران در ارتباط باكشورهاى 
ــته تاكنون جاده ابريشم نشانه ارتباط فرهنگى، تاريخى و تمدنى بوده  همسايه گفت:از گذش
ــير، راه ارتباطى چين، اكتائو، قراقستان و ايران به هم  ــت وهم اكنون با بازگشايى اين مس اس

متصل مى شود.
ــان كرد:اين مسير بسيار  ــايى اين كريدور دريايى خاطر نش وى با ابراز اميدوارى از بازگش
مهمى است و اميدواريم ارتباط و همبستگى ما با كشورهاى همسايه و خصوصا چين توسعه 

پيدا كند و گسترش اين ارتباط، روابط راهبردى ما با ساير كشورها را توسعه مى بخشد.
وزيرراه وشهرسازى نيز دراين مراسم، دريا را يكى از مهمترين مولفه هاى توسعه اقتصادى 
عنوان كرد وگفت: قابليت هاى بالقوه بنادر تجارى كشور، بر كسى پوشيده نيست و در همين 
راستا نيز توسعه اقتصادى بنادر كاسپين وانزلى به عنوان يكى ازفعال ترين بنادر كشور نقش 
مهمى دارندوايجاد توازن اقتصادى و رابطه منطقى تجارت در درياى خزر از ظرفيت هاى اين 
ــترين تمركز وزارت راه و شهرسازى را در بحث حمل و نقل عنوان كرد  ــت. وى بيش بنادر اس
وافزود: در همين راستا، از هر كريدور و راه جديدى استقبال مى كنيم تا تاجران و حامالن كاال، 
حق انتخاب هاى مختلف داشته باشد. دكتر آخوندى با اشاره به غنى بودن زيست بوم گيالن 
ودارا بودن موهبت هاى طبيعى كوه، جنگل و دريا در اين استان، بيان داشت: اين مولفه ها در 

كنار هم، شرايط مناسبى را براى استفاده گردشگرى از اين بنادر فراهم آورده است.

رئيس اتاق بازرگانى، صنايع،  ــاورزى سنندج كـردسـتـان معادن و كش
گفت: به طور متوسط 70 درصد از بودجه كشور به 
شركت هاى بزرگ دولتى اختصاص يافته است كه 
سهم كردستان به دليل سرمايه گذارى اندك بخش 
دولتى و عدم وجود شركت هاى دولتى كمتر از دو 

هزارم درصد است.
ــت شوراى  ــينى   در نشس ــيدكمال حس  س
ــتان  ــى و دولتى اس ــش خصوص ــوى بخ گفت وگ
ــد ناخالص  ــهم تولي ــرد: س ــار ك ــتان، اظه كردس
ــه دو درصد از جمعيت  ــتان با اينك ــى در اس داخل
ــت 94 صدم درصد يعنى كمتر از ــور را داراس  كش

 يك درصد است.
وى خاطرنشان كرد: براساس تجزيه و تحليل 
ــط 70  ــال هاى متوالى به طور متوس بودجه در س
درصد از بودجه كشور به شركت هاى بزرگ دولتى 
اختصاص يافته است كه از اين ميزان سهم استان 
ــرمايه گذارى اندك بخش  ــل س ــتان به دلي كردس
دولتى و عدم وجود شركت هاى دولتى كمتر از دو 

هزارم درصد است.
رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 
سنندج تصريح كرد: اين مسئله در حالى است كه 

تقريبا نسبت سهم بودجه به توليد ناخالص داخلى 
ــت،  ــط حدود 65 درصد اس ــور به طور متوس كش
ــودن اقتصاد نظام  ــل ماهيت ب ــه عبارتى به دلي ب
بودجه ريزى سنتى كشور در سنوات گذشته، استان 
ــط از 66 درصد بودجه  ــور متوس ــتان به ط كردس

دولتى بى بهره بوده است.
ــتان  ــهم اس ــرد: همچنين س ــح ك وى تصري
ــور  ــى كل كش ــزوده صنعت ــتان از ارزش اف كردس
براساس آمار در ساليان اخير حدود 17 صدم درصد 
ــهم اندك و عقب ماندگى  است كه اين نشانگر س
صنعتى اين استان است. حسينى خاطرنشان كرد: 
ما صنعتگران و فعالين اقتصادى و توليدكنندگان 
ــرايط سخت و بحرانى مملكت را با  مدت هاست ش
ــخى  ــام وجود حس و درك كرده ايم و باور راس تم
به بحران هاى اقتصادى كشور داشته ايم، آالرم ها و 
زنگ  خطرها را در سطح استانى و ملى بارها به صدا 

درآورده ايم.
وى اذعان كرد: در بخش خصوصى باور داريم 
ــر مى بريم و  ــه در جنگ و جدال اقتصادى به س ك
ــن جنگ نقش آفرينى  ــتقامت در اي با تحمل و اس
ــع، معادن  ــاق بازرگانى، صناي ــم. رئيس ات مى كني
ــنندج افزود: اگر شفاف بگويم و از  ــاورزى س و كش

تعارفات بگذريم واقعا همواره در حق بخش صنعت 
ــتغال اجحاف شده  به عنوان پايدارترين بخش اش
است و در سال هاى گذشته بخش صنعت به كلى 

رها شده و به قهقرا مى رفت.
وى گفت: شعارهاى اميدواركننده با تعامالت 
بين المللى و برنامه هاى برجام، بخش توليد و صنعت 
دوباره اميدوارانه جان گرفت و با اين اميدها نفسى 
ــتمر  ــازه كرد و به انتظار برآيند قانون بهبود مس ت
ــت كه نيمه جان  ــال اس ــب و كار 5 س فضاى كس

مى سوزد و مى سازد و مى افتد و پامى خيزد!
حسينى با بيان اينكه خصلت صنايع كوچك 
ــد در  ــت و هم تهديد باش ــه مى تواند هم فرص ك
ــا كوچكترين  ــت كه ب حقيقت كالبد كوچكى اس
حمايت مثبت اوج مى گيرد و با كوچكترين تهديد 

و محرك منفى به زانو در مى آيد.
ــم اينكه مى دانيم ايجاد  ــان كرد: با عل وى اذع
يك شغل جديد چند برابر حفظ و نگهدارى شغل 
ــت انتظار مى رفت در موازات و  موجود هزينه بر اس
قالب تسهيالت ارزان قيمت همچون طرح اشتغال 
ــراى واحدهاى صنايع  ــتايى برنامه اى ب پايدرا روس
كوچك داشته باشيم، چرا كه تسهيالت اين طرح 

95 درصد صنايع كوچك را شامل نمى شود.

را بطور ملموس در اين مناطق ربـاط كريـم دكتر ميرزمانى:مردم تغييرات 
با اجراى پروژه هاى عمرانى مشاهده خواهند كرد

شهردار رباط كريم با حضور در بين مردم آالرد 
در خصوص مشكالت مناطق آالرد،كيكاور و پرندك 
ــكاور و پرندك بالغ بر  ــار كرد:مناطق آالرد،كي اظه
ــم برگزارى  ــت دارد و على رغ ــزار نفر جمعي 30ه
ــهر در اين مناطق كه بصورت  ــوراى ش انتخابات ش
شهرى در دوره چهارم و پنجم برگزار شده است،اما 
كد آبادى اين مناطق هنوز حذف نشده و در وزارت 

كشور اين مناطق داراى كد آبادى هستند.
ــهردارى از  وى در خصوص عدم درآمدزائى ش
ــب نبودن سرانه هاى فرهنگى  اين مناطق ومتناس
ــهرى از اين   ــى گفت:تا به امروز مديريت ش و ورزش
ــج درآمدى از  ــود كد آبادى هي ــق بدليل وج مناط
ــته و الزم به ذكر است كه  محل ارزش افزوده نداش
ــق از كم برخوردارترين نقاط  عنوان كنم اين مناط
ــتان رباط كريم بحساب مى آيند و  ــهر و شهرس ش
ــاكن  ــرانه ها هم با توجه به جمعيت س از لحاظ س
ــنخيتى وجود  در اين مناطق به هيچ عنوان هيچ س
ندارد و ساكنين اين مناطق بشدت از اين لحاظ در 

مضيفه هستند.
ــدى اعضاى  ــم از توجه ج ــهردار رباط كري ش
ــه مناطق كم  ــهرى ب ــهر و مديريت ش ــوراى ش ش

ــوان كرد:نگاه اعضاى دوره  ــوردار خبر داد و عن برخ
ــهر و مديريت شهرى در اين دوره  پنجم شوراى ش
ــوردا و محروم از  ــم برخ ــژه به مناطق ك ــه وي  توج
سرانه ها است,به همين دليل با يك همدلى و عزم 
جدى كه در بين اعضاى شوراى شهر و تيم  مديريت 
ــراى محله، ــال س ــود دارد تا پايان س ــهرى وج  ش

ــتان و  ــى ،بوس ــالن ورزش زمين چمن مصنوعى،س
فرهنگسرا در اين مناطق ايجاد خواهيم كرد.

ــاخت استاديوم  ــاره به س دكتر ميرزمانى با اش
ورزشى در منطقه آالرد توضيح داد:استاديوم ورزشى 
در آالرد دروسعتى به مساحت دو هكتار و با ظرفيت 
ــت كه تا به امروز  ــاخت اس دو هزار نفر در حال س
ــرفت فيزيكى داشته است كه  باالى 50درصد پيش

با تكميل و بهره بردارى ازاين استاديوم ورزشكاران 
ــتان ــهر و شهرس ــتان تمام نقاط ش  و فوتبال دوس

 مى توانند از اين ورزشگاه استفاده كنند و ظرفيت 
خوبى در اين منطقه ايجاد خواهد شد.

ــكالت پيش رو  ــه مش ــاط كريم ب ــهردار رب ش
ــن تملك براى  ــهرى در خصوص تامي مديريت ش
ــكل  ــاره كرد و ابراز داشت:مش ــرانه ها اش ايجاد س
ــهردارى رباط كريم در اين مناطق  ــى كه ش اساس
ــه اى بودن زمينها  ــت بحث قولنام ــا آن روبرو اس ب
ــده تا تملك  ــن موضوع منجر ش ــد و همي مى باش
ــهرى با مشكل مواجه شود,  زمين براى مديريت ش
ــت كه زمينهاى سند  ــهردارى مكلف اس چرا كه ش
ــراى تامين  ــد و به همين دليل ب ــك كن  دار را تمل

ــتيم،اما اين قول را  ــكل مواجه هس سرانه ها با مش
ــن مناطق ميدهم كه  ــاكنين عزيز اي به مردم  و س
ــهرى در ايجاد  ــى را مديريت ش ــرات ملموس  تغيي
سرانه ها در اين مناطق تا پايان سالجارى رقم خواهد 
ــهردارى  زد.دكتر ميرزمانى به اقدامات پيش رو ش
ــت: با توجه  ــاره كرد و تاكيد داش در اين مناطق اش
ــراى محله،زمين  به موزائيكى بودن اين مناطق س
ــيده در  ــى سرپوش ــالن ورزش چمن مصنوعى و س
ــن  ــاخت و اي ــم س ــدك و آالرد خواهي كيكاور،پرن
 درخواست را از شهروندان عزيز دارم با صبر و متانت 
عملكرد مديريت شهرى را نظاره باشند و بطور قطع 
ــاهد اتفاقات خوبى دراين مناطق خواهند بود و  ش
امروز شهردارى اقدامات خود را كليد زده و خيلى از 

ــا و معابر اين  مناطق كه براى هدايت آبهاى  خيابانه
ــطحى جدول و نهر نداشت در حال جدولگذارى  س
ــتند و كوچه ها و معابرى كه آسفالت نداشتند  هس
ــفالت شدن است.شهردار رباط كريم در  در حال آس
ــچ كار موقتى در اين  مناطق انجام  خاتمه گفت:هي
نخواهيم داد كه بصورت مسكن و كوتاه مدت برخى 
مسائل را پوشش دهد،بلكه كار كارشناسى خوبى از 
طرف شهردارى صورت گرفته و اعضاى شوراى شهر 
در بودجه سال 1397مصوبات خوبى براى رشد اين 
ــته اند و از طرف ديگر با كمك نماينده  مناطق داش
ــاعى شهرستان از محل ارزش  محترم و فرماندار س
ــته اند به اين مناطق اختصاص  افزوده اى كه توانس

دهند،پروژه هاى خوبى را اجرا خواهيم كرد

شهردار رباط كريم

تا پايان سال پروژه هاى خوبى در مناطق آالرد،كيكاور
 و پرندك اجرا خواهيم كرد 

سهم كردستان از سرمايه گذارى دولتى كمتر از دو هزارم درصد است


