
شهرستانها10 د  وشنبه  29 مرداد 1397  شماره 4820 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محمدرضا شكيبايى كشه فرزند 
رفعتيان،  فيض  احسان  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستى  غالمى  فرشاد  خواهان  عباس 
محمدرضا شكيبايى كشه، صديقه كاظمى تبريزى، حسن اردستانى، منصور گلزارى به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسى، الزام به فك رهن، الزام به تنظيم سند رسمى ملك، تسليم مبيع 
(تحويل مورد معامله) مالى غيرمنقول، الزام به اخذ پايان كار مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده كالسه 9709980011100359 شعبه 104 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى عدالت تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/9/25 ساعت 12:00 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 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 دفتر دادگاه 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. 
 110/55240             منشى دادگاه حقوقى شعبه 104 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران – ميرصادقى

 متن آگهى خواهان فربد استاد حسنعلى زركش دادخواستى به طرفيت الهام ابريشم كار، 
عليرضا حاجى ابوالقاسم، محسن ابريشم كار، حيدر مبينى به خواسته مطالبه خسارت، مطالبه 
خسارت، مطالبه خسارت دادرسى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت 
تجريش،  ميدان  تهران،  در  واقع  تهران  (حقوقى)  عمومى  دادگاه  به شعبه 112  رسيدگى 
خيابان فناخسرو، پالك 73، مجتمع قضايى عدالت ارجاع و به كالسه 950989 ثبت گرديده 
نظر به اينكه درخصوص پرونده مذكور قرار كارشناسى صادر گرديده و كارشناس منتخب 
در مورخ     نظريه كارشناسى خويش را به دادگاه ارائه نموده است، به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و لزوم ابالغ نظريه كارشناسى به خوانده و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آكهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نظريه كارشناس را مالحظه و مطالعه 

نموده و چنانچه مطلبى داشته باشند نفيا" يا اثباتا" ظرف يك هفته به دادگاه اعالم نمايند. 
تهران (حقوقى)  عمومى  دادگاه   104 شعبه  دفتر  مدير                    110/55239  

خواهان  زارعى  حسن  و  سره  شهال  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
محمد ملك محمدى دادخواستى به طرفيت خواندگان شهال سره، حسن زارعى، مهدى شمس 
الزام به تنظيم سند رسمى ملك، مطالبه خسارت، تسليم  زاده، حسين زارعى به خواسته 
مبيع (تحويل مورد معامله) مالى غيرمنقول، دستور موقت، مطالبه خسارت دادرسى، الزام 
به اخذ صورت مجلس تفكيكى، الزام به اخذ پايان كار مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9709980011100095 شعبه 104 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
كه  تعيين  و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/1 ساعت 11:00  ثبت  تهران  عدالت  قضايى 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 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 دفتر دادگاه 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. 
 110/55238             منشى دادگاه حقوقى شعبه 104 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران – ميرصادقى

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به زهرا قاسمى خواهان منصور نصيرى 
اسفنديار  قاسمى،  زهرا  قاسمى،  ناصر  قاسمى،  منصور  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستى 
خلع  خواسته  به  قاسمى  محمود  گنجى،  انگيز  روح  قاسمى،  قاسمى، مسعود  فاطمه  قاسمى، 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  دادرسى  خسارت  مطالبه  يد، 
9609980011101063 شعبه 104 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران 
دادگاه  كه حسب دستور  تعيين  مورخ 1397/9/20 ساعت 9:00  رسيدگى  وقت  و  ثبت 
و  بودن خوانده  المكان  به علت مجهول  مدنى  آيين دادرسى  قانون  ماده 73  طبق موضوع 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 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. 
 110/55237             منشى دادگاه حقوقى شعبه 104 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران – ميرصادقى

 آگهى مربوط به تجديدنظر آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى به توران شيردل 
تجديدنظر  طرفيت  به  تجديدنظرخواهى  دادخواست  نجفى  زهرا  خواه  تجديدنظر  ماسوله 
در   9709972164500253 شماره  دادنامه  به  نسبت  ماسوله  شيردل  توران  خوانده 
و  ماده 73  موضوع  طبق  كه  تقديم  كالسه 9609982164500152 شعبه 220  پرونده 
مراتب  خوانده  تجديدنظر  بودن  المكان  مجهول  علت  به  مدنى  دادرسى  آيين  قانون   346
تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده 
ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد 
كتبا" به اين دادگاه ارائه نمايد  در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت مقرر قانونى نسبت 

به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد. 
  110/55236                مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 220 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محمدرضا ولدى فرزند كرمعلى 
خواهان / شاكى: كامران سپهرى خوانده / متهم: محمدرضا ولدى خواسته / اتهام: مطالبه 
وجه بابت    ، مطالبه خسارت تاخير تاديه، مطالبه خسارت دادرسى مطرح كه به اين شعبه 
عمومى  دادگاه   189 شعبه   9709980213800336 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع 
حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/13 ساعت 
10:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 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 دفتر دادگاه 
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. 
دادگاه   189 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى               110/55246  
هيكلى محرم   – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 

حسين   فرزند  قنبرپور  حسن  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
خواهان آقاى احمد محمدى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حسن قنبرپور به خواسته 
اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
مدنى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   33 شعبه   9709980229300279
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/5 ساعت 9:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
و  بودن خوانده  المكان  به علت مجهول  مدنى  آيين دادرسى  قانون  ماده 73  طبق موضوع 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 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. 
دادگاه   33 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى               110/55245  
خسروى شيوا   – تهران  مدنى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به حسين مسلكى محمدى خواهان مسعود 
كى نژاد دادخواستى به طرفيت خوانده حسين مسلكى محمدى به خواسته اعسار از پرداخت 
پرونده  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  هزينه دادرسى و ساير دعاوى غيرمالى مطرح كه 
كالسه 9709980011100596 شعبه 104 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/10/2 ساعت 10:00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
تا  گردد  مى  آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 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. 
 110/55244             منشى دادگاه حقوقى شعبه 104 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران – ميرصادقى

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى احمد صادق ثابتى فرزند الياس 
خواهان عباس كريم پور تبريزى دادخواستى به طرفيت خواندگان احمد صادق ثابتى، ناصر 
بلغار به خواسته الزام به اخذ صورت مجلس تفكيكى، الزام به اخذ پايان كار، الزام به تنظيم 
سند رسمى ملك، مطالبه خسارت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609980011101114 شعبه 104 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران 
دادگاه  كه حسب دستور  تعيين  مورخ 1397/10/3 ساعت 9:00  رسيدگى  وقت  و  ثبت 
و  بودن خوانده  المكان  به علت مجهول  مدنى  آيين دادرسى  قانون  ماده 73  طبق موضوع 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 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. 
 110/55243             منشى دادگاه حقوقى شعبه 104 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران – ميرصادقى

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محسن روان پاك فرزند محمود  
خواهان مهراب الهيجانى دادخواستى به طرفيت خواندگان محسن روان پاك، احمدعلى خانف 
الهى، جليل البرزى، سيدمصطفى امجدى زنجانى، بهشاد جعفرى پور قزوينى، بهناز جعفرى پور 
قزوينى به خواسته الزام به اخذ صورت مجلس تفكييك، الزام به اخذ پايان كار، الزام به 
تنظيم سند رسمى ملك، رفع اثر از اموال توقيفى غيرمنقول مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده كالسه 9609980011101087 شعبه 104 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى عدالت تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/9/25 ساعت 11:00 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 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 دفتر دادگاه 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. 
 110/55242             منشى دادگاه حقوقى شعبه 104 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران – ميرصادقى

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى شاهين پاشاپور فرزند سياوش 
خواهان اميرحسن قربانى دادخواستى به طرفيت خوانده شاهين پاشاپور به خواسته مطالبه 
وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980011100352 
شعبه 104 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
قانون  ماده 73  تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع  1397/7/16 ساعت 8:30 
آيين 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 دفتر دادگاه 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. 
 110/55241             منشى دادگاه حقوقى شعبه 104 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران – ميرصادقى

آگهى مفقودى
مجوز بهســازى گاو شيرى 9 راســى به كد م/ن/1232 در تاريخ 26/04/1389 بنام حسن گوهرى فرزند 

روشنعلى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

كليه مدارك اعم از برگ ســبز وســندكمپانى كاميون كمپرســى بنز مدل 1982 رنگ ســبز بشــماره پالك 
تهران27-73686 بشــماره موتور 288782 و شماره شاسى 3430341 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

ميباشد.(سبزوار) 

كليه مدارك اعم از برگ ســبز وســندكمپانى سوارى ريو مدل 1386 رنگ سفيدروغنى بشماره پالك ايران 
36- 767 م 36 بشــماره موتور 1035262 و شماره شاســى NAS61002271136764 بنام فرزانه مسكنى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

كليه مدارك اعم از برگ سبز و سندكمپانى سوارى پرايد مدل 1382 رنگ شيرى روغنى بشماره پالك ايران 
42- 296ن74 بشماره موتور 00526572 و شماره شاسى S1412282984933 بنام شهاب الدين ايزى طلب 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

كليه مدارك اعم از برگ سبز و سندكمپانى وانت پيكان مدل 1390 رنگ سفيدشيرى روغنى بشماره پالك 
ايران 36- 543م32 بشماره موتور 11490071107 و شماره شاسى NAAA36AA8CG262333 بنام احمد 

خيرآبادى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

برگ سبز(شناســنامه)خودرو سوارى پرايد مدل 84 سفيدروغنى به شماره انتظامى 963 ص 24ايران 49 
به شــماره موتور 01076515 و به شماره شاسى S1412284451666 به نام على بخش خونكارى مفقود  شده 

وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

سند كمپانى و شناسنامه مالكيت خودرو سوارى سيستم پژو تيپ 206 مدل 1383 برنگ بژ بشماره موتور 
FSM84680994 و شماره شاسى 83616058 و شماره پالك ايران 76-664 ج 31  مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) و كارت خودرو سوارى سيستم HAIMA تيپ HM484Q-A-S7 مدل 1395 برنگ 
سفيد بشماره موتور 484QA62000493G و شماره شاسى NAAD19XZ5GI620066  و شماره پالك ايران 

84-998 ب 55  به نام محمد آرامش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناســنامه(برگ ســبز) خودرو ســوارى سيســتم پژو تيپ 405 جى ال ايكس آى8/1 مدل 1390 برنگ 
خاكســترى-متاليك بشــماره موتور 12490091198 و شماره شاســى NAAM01CA4BE227241  و شماره 
پالك ايران 94-267 ب 83  به نام معصومه ساالرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند و فاكتــور فروش خودرو مــزدا دو كابين به رنگ ســورمه اى – متاليك مدل 1384 ، با شــماره پالك 
142ق54 – ايران 45 و شــماره موتور 480444 و شــماره شاسى 84NDPE00807  به نام آقاى حسين عامرى 
اختيار آبادى فرزند على با شماره شناسنامه 58 و شماره ملى 2993461486 مفقود و تز درجه اعتبار ساقط مى 

باشد . (كرمان) 

 124K5254907برگ سبز سوارى پژو مدل 1392 رنگ سفيد به شماره ايران88-167ج58 ش موتور
شاسى 702894 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

ســند كمپانــى خــودرو پــژو206 بــه نــام رقيــه وفايــى بــه شــماره پــالك ايــران72-167ق38 ش 
موتور14187043229 شاسى NAAP03ED09J038678 مفقود گرديده و تقاضاى رونوشت المثنى سند 
نموده، چنانچه احدى ادعايى 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. سارى

ســند-برگ ســبز-برگه كمپانى(ســند قطعى) خودرو پيكان تيپ 1600 رنگ سفيد روغنى مدل 1379 
شــهربانى 82-825ط14 ش موتور11127988776 شاســى 79493207 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى 

باشد. سارى

برگ ســبز وانت پيكان تيپ 1600 مدل 90 رنگ ســفيد شــيرى ش موتور 11490048368 شاســى 
NAAA46AA7BG215192 پالك 72-258د73 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

آگهى تغييرات شــركت پالست صنعت بينالود شركت سهامى خاص به شماره 
ثبت 46050 و شناسه ملى 10380620305 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العــاده مورخ 
1394/11/13 تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : حســام الديــن وكيليان كدملى 
0945142595 و على رضا وكيليان كدملى 3873750880 و ملوك ناظمى كد 
ملى 0702343341 به ســمت اعضا هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب 
گرديدند. خليل احمديان يزدى كدملى 0932839312 به سمت بازرس اصلى 
و عبدالحميد صادقى كدملى 3873264803به سمت بازرس على البدل براى 
مدت يك سال مالى انتخاب شدند. - روزنامه سياست روز جهت نشر آگهى هاى 

شركت انتخاب شد. (230285)
. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد 

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053001556 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى ميثم قهرمانى ارشد فرزند محمود بشماره شناسنامه 478 صادره از رى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 300 مترمربع پالك 40 فرعى از 176 اصلى واقع در قلعه شيخ خريدارى از مالك رسمى آقاى 
حســين يزدان پرســت محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/14- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/29 - م الف/2559
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053001546 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى عليرضا فيض نژاد فرزند فرامز بشــماره شناســنامه 2056 صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مساحت 133 مترمربع پالك 354 فرعى از 110 اصلى واقع در صالح آباد خريدارى از مالك رسمى 
آقاى حسينعلى صادقى و جمشيد شعارى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/5/14- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/29 - م الف/2178
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون مــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139360324001007998 مــورخ 1393/8/15 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ابراهيم غالمى فرزند غالمحســين صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ يك باب 
خانه به مســاحت 163/60 مترمربع در قســمتى از پالك 917 واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/14- تاريخ انتشــار نوبت دوم: 97/5/29 - م 

الف/410
رئيس ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى تغييرات شركت پارت ايمن پرداز متين شركت سهامى خاص به شماره 
ثبت 62424 و شناسه ملى 14007032989 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/05/07 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : -موارد ذيل به موضوع شركت الحاق يافت و ماده 
مربوطــه در اساســنامه اصالح گرديد: - ريخته گرى آلومينيــوم و آلياژهاى آن 
2- سيم آلومينيومى با روكش الكى با مقطع گرد 3-واردات - صادرات و توليد 
آلومينيوم و آلياژهاى آن پس از اخذ مجوز وثبت فعاليت مذكور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعاليت نمى باشد. (230257)
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت 
ها و موسسات غيرتجارى مشهد

متن آگهى
شــماره پرونــده:139604032049000093/1- آقاى هيوا فاتحى با كد ملــى 3762039496 بدهكار 
پرونده اجرائى كالسه 9600105 شعبه اجراى اسناد رسمى ثبت سقز در خصوص پرونده اجرايى كالسه فوق، به 
موجب گزارش شماره 49000596-97/5/17 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح تصوير پيوست ، پالك ثبتى 
606 فرعى از پالك اصلى 1729 در بخش: 1ناحيه: سقز واقع در: سقز خيابان سعدى كوچه پايين تر از خانه گستر 
به مبلغ 4/410/000/000 ريال ارزيابى گرديده ، لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشــيد 
، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دســتمزد كارشــناس 
تجديدنظر به مبلغ 2/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد 

فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. م/الف:1074
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شــماره پرونده:139604032049000093/1- آقاى كاكو محمودى با كد ملى 3762030103 بدهكار 
پرونده اجرائى كالسه 9600105 شعبه اجراى اسناد رسمى ثبت سقز در خصوص پرونده اجرايى كالسه فوق، به 
موجب گزارش شماره 49000596-97/5/17 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح تصوير پيوست ، پالك ثبتى 
606 فرعى از پالك اصلى 1729 در بخش: 1ناحيه: سقز واقع در: سقز خيابان سعدى كوچه پايين تر از خانه گستر 
به مبلغ 4/410/000/000 ريال ارزيابى گرديده ، لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشــيد 
، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دســتمزد كارشــناس 
تجديدنظر به مبلغ 2/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد 

فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. م/الف:1075
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره پرونده:139604032049000093/1- خانم روژين محمودى با كد ملى 3750249555 بدهكار 
پرونده اجرائى كالسه 9600105 شعبه اجراى اسناد رسمى ثبت سقز در خصوص پرونده اجرايى كالسه فوق، به 
موجب گزارش شماره 49000596-97/5/17 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح تصوير پيوست ، پالك ثبتى 
606 فرعى از پالك اصلى 1729 در بخش: 1ناحيه: سقز واقع در: سقز خيابان سعدى كوچه پايين تر از خانه گستر 
به مبلغ 4/410/000/000 ريال ارزيابى گرديده ، لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشــيد 
، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دســتمزد كارشــناس 
تجديدنظر به مبلغ 2/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد 

فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.م/الف:1076
واحد اجراى اسناد رسمى سقز

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم منور شــاه پسندى فرزند على اكبر به شماره شناسنامه 1 و شماره ملى 0681548762 
باســتناد دو برگ استشــهاد گواهى امضا شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت يك برگ سند مالكيت المثنى 
نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى اســت ســند مالكيت 3683/75 ســهم از 29470 سهم ششدانگ 
پالك 784 فرعى از 128 اصلى واقع در بخش دو بجنورد به آدرس بجنورد پشت دانشگاه پيام نور به شماره چاپى 
205499 بعلت جابجائى مفقود شده است و با بررسى دفتر امالك معلوم شد سند مالكيت بنام نامبرده فوق صادر 
و تسليم شده و دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت 
آگهى و متذكر ميگردد هر كسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد 
خود باشد بايستى ظرف ده روز از انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را بپيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله 
رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت  مقرر و يا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت و تسليم آن به متقاضى  اقدام خواهد 

شد و سند مالكيت اوليه از درجه اعتبار قانونى ساقط  است.
احمد اصغرى شيروان- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 2 بجنورد 

شھرستان ھا10 دوشنبه  29 مرداد 1397  شماره47121 

تقويت فشار آب شرب 4 روستاى 
شهرستان سياهكل  استان گيالن

مدير امور آب و فاضالب روستايى سياهكل گفت: 
ــاخه از لوله هاى پمپاژ مجتمع  با تعويض پمپ و 6 ش
ــاميدنى اين  ــار آب آش ــانى مالفجان، ضعف فش آبرس

روستاها برطرف شد.
مقداد ابراهيمى افزود: بيش از 150 ميليون ريال 

براى انجام اين عمليات هزينه شد.
وى تصريح كرد: هم اكنون آب شرب 750 خانوار 
اين روستاها از مجتمع مالفجان در حال تامين است.

جلسه بررسي پالك گذاري تانك 
تريلرهاي سوخت فاقد پالك در منطقه 

زاهدان تشكيل شد
ــي وضعيت تانك تريلرهاي فاقد پالك  جلسه بررس
ــاي نفتي منطقه  ــل و نقل فرآورده ه ــزا ناوگان حم مج
زاهدان (24/مرداد/97) با حضور نمايندگان شركت هاي 

حمل و نقل در سالن جلسات منطقه تشكيل شد.
ــركت ملي پخش ــي ش ــزارش روابط عموم ــه گ  ب
ــه زاهدان ، در گفتگو با مدير  ــرآورده هاي نفتي منطق  ف
ــاس اطالعيه اخير معاون مدير در حمل و  منطقه : براس
نقل فرآورده هاي نفتي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
ــت نيروي انتظامي جهت  نفتي ايران،  مبني بر درخواس
ــه تانكرهاي فاقد پالك  ــدم ارائه محموله هاي نفتي ب ع
 مجزا ، جلسه توجيهي به اين منظور با حضور مسئولين

 شركت هاي حمل و نقل سوخت برگزار گرديد. 
كورش باالدست افزود:  اين جلسه به منظور بررسي 
ــده از سوي شركت هاي  ــنهادها و مسائل مطرح ش پيش
ــل و رانندگان پيرامون اطالعيه پالك گذاري  حمل و نق
ــوي واحد تامين و توزيع  ــوخت از س تانك تريلرهاي س
ــه عالوه بر  منطقه برگزار گرديد. وي گفت در اين جلس
ــكالت و درخواست هاي  ــاير مش موضوع مورد بحث ، س
ــي قرار گرفت.  ــركت هاي حمل و نقل نيز مورد بررس ش
ــه ، ضمن  رئيس تامين و توزيع منطقه نيز در اين جلس
ــتاي نقل و  تقدير از عملكرد ناوگان حمل و نقل در راس
ــوخت ، تامين و توزيع  ــه موقع و بدون وقفه س انتقال ب
ــوخت را حاصل تالش  بدون دغدغه و بدون تعطيلي س
ــبانه روزي رانندگان سخت كوش بخش حمل و نقل  ش
فرآورده هاي نفتي عنوان كرد. محمد رضا ساده همچنين 
از رانندگان و شركت هاي حمل و نقل خواست تا آمادگي 
ــاني مطلوب در ايام تعطيالت  الزم را در زمينه سوخترس

عيد قربان داشته باشند.
ــدان ، گران  ــط عمومي منطقه زاه ــه گزارش رواب ب
ــتيك و لوازم يدكي ، عدم تمكن مالي  بودن قيمت الس
ــوص تعويض تانك  ــركت هاي حمل و نقل در خص  ش
ــهميه سوخت و معطلي در صف  تريلرها، كافي نبودن س
دريافت سوخت ، از جمله مسايل و مشكالت مطرح شده 

از سوي نمايندگان شركت هاي حمل و نقل بود.   

توليت آستان قدس رضوى با اخبار ــن پروژه مـشـهـد ــروع چندي اعالم ش
ــتان در زمينه فناورى هاى  ــط اين آس بزرگ توس
ــاورزى از جمله اصالح بذر و توليد نهال،  نوين كش
ــتقالل  ــت راهبردى اين فناورى ها در اس بر اهيم

اقتصادى كشور تاكيد كرد.
ــم  ــيد ابراهي ــلمين س ــالم و المس حجت االس
ــه كشت و صنعت  ــى ضمن بازديد از موسس رئيس
ــا اعضاى  ــدس رضوى، ب ــتان ق ــه نمونه آس مزرع
هئيت علمى و مديران چند پروژه نوين كشاورزى 
ــال گفتگو كرد و  ــالح بذر و توليد نه ــه اص از جمل
ــى و اجرايى اين پروژه ها  ــان روند مطالعات  در جري

قرار گرفت.
ــوى در جريان اين  ــتان قدس رض توليت آس
بازديد با تاكيد بر اينكه جهاد امروز، جهاد اقتصادى 
ــتغال و تالش  ــه توليد و اش ــدت در عرص و مجاه
ــتگى به بيگانگان است، تصريح  براى كاهش وابس

ــالمى اعم از  ــاى عظيم ايران اس ــرد: ظرفيت ه  ك
ــت  ــانى به گونه اى اس ــرمايه هاى مادى و انس س
ــتى  ــمنان، بن بس ــارهاى دش كه به رغم همه فش
ــود ندارد.  ــف اقتصادى وج ــه هاى مختل در عرص
ــرى تاكيد كردند  ــام معظم رهب ــه كه مق همانگون
ــكلى در كشور نيست كه راه حل نداشته  هيچ مش
باشد و اگر ما راهبردهاى درستى در پيش بگيريم، 
ــود به خارج را كاهش  ــتگى خ هم مى توانيم وابس
ــبى از بازار و منطقه را در  ــهم مناس دهيم و هم س

ــاره به اهميت استراتژيك  اختيار گيريم. وى با اش
ــتقالل  ــاورزى در جهت اس فناورى هاى نوين كش
ــوع اقليمى ايران  ــور گفت: تن ــود كفايى كش و خ
ــر بتوانيم عالوه بر ارتقاى  ــت كه اگ به گونه اى اس
كيفيت محصوالت كشاورزى، حلقه توليد ، توزيع 
و تجارت اين محصوالت را به خوبى تكميل كنيم، 
ــيم و بازار منطقه را  ــى توانيم به نقطه برتر برس م
ــخيص مصلحت  از آن خود كنيم. عضو مجمع تش
ــذر را يكى از فناورى هاى  ــام، فناورى اصالح ب نظ

مهم براى ارتقاى كميت و كيفيت كشاورزى كشور 
ــروع پروژه هاى علمى در  ــاره به ش خواند و با اش
ــتان ــت و صنعت آس ــن زمينه در مجموعه كش  اي
ــاى  ــدرت ه ــى ق ــزود: برخ ــوى، اف ــدس رض  ق
ــارى كردن ــا با انحص ــالش مى كنند ت ــى ت  جهان
ــلطه اقتصادى  ــاورى هايى نظير اصالح بذر، س  فن
ــاير كشورها را تداوم بخشند و به همين  خود بر س
ــتگاه هاى مختلف است  دليل وظيفه نهاد ها و دس
ــار علمى تالش  ــتن اين انحص كه در جهت شكس

كنند تا در آينده، كشور محتاج به بيگانه نباشد.
ــتان ــم آس ــاى مه ــت ه ــى از سياس  وى يك
ــاى ارتقاى  ــروژه ه ــوى را ورود به پ ــدس رض   ق
فناورى هاى نوين در حوزه كشاورزى از جمله اصالح 
بذر عنوان كرد و از مديران موسسه كشت و صنعت 
آستان قدس و نيز اعضاى هئيت علمى همكار اين 
ــه خواست تا با تالش مضاعف و بهره گيرى  موسس
ــاى علمى- اقتصادى  ــه ظرفيت ها، پروژه ه از هم

ــى و زمينه  ــاورزى را نهاي ــران در حوزه كش  پيش
ــت آمده  بهره گيرى عمومى از فناورى هاى به دس
ــن بازديد دكتر وريدى مدير  را فراهم كنند. در اي
ــرورى و صنايع  ــاورزى، دامپ ــل مجموعه كش عام
تبديلى آستان قدس رضوى ، مهندس اورعى مدير 
عامل موسسه كشت و صنعت آستان قدس رضوى، 
دكتر سيد حسين نعمتى و دكتر رضا توكلى افشار 
اعضاى هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد طى 
ــده در  ــتاوردهاى حاصل ش اظهاراتى آخرين دس
ــاورزى و اصالح بذر  زمينه ارتقاى محصوالت كش
ــت و صنعت آستان قدس رضوى  در موسسه كش

را تشريح كردند.
ــد،  بازدي ــن  اي ــيه  حاش در  ــن   همچني
ــى با گروهى  ــلمين رئيس ــالم و المس حجت االس
ــه  ــت مزرع ــت و صنع ــه كش ــران موسس از كارگ
ــان فعاليت ها و  ــه ديدار و از نزديك در جري نمون

درخواست هاى آنان قرار گرفت.

فناورى هاى نوين كشاورزى براى 
كشور اهميت راهبردى دارند

نشست دکتر ملک زاده با ھیئت رئیسه 
دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

دكتر ملك زاده معاون تحقيقات و  ــت، درمان و سـمـنـان فناورى وزارت بهداش
ــكى بيان كرد: با توجه به اين كه ده درصد از  آموزش پزش
ــور، از جامعه پزشكى هستند و  اعضاى هيئت علمى كش
سى درصد توليدات علم در كشور در حوزه علوم پزشكى 
مى باشد؛ مى توان گفت سهم توليدات جامعه پزشكى سه 

برابر نيروى انسانى آن مى باشد.
ــور ايران در بين  ــت: كش دكتر ملك زاده اظهار داش
ــورهاى دنيا در زمينه علوم پزشكى، رتبه 17 و از بين  كش
دانشمندان يك درصد برتر دنيا، كشور ما رتبه 50 را كسب 
نموده و با توجه به درصدهاى مذكور جايگاه علمى ما از 49 

به 17 ارتقاء يافته.
ــا توجه به جايگاه  ــمندان جوان ما ب وى افزود: دانش
ــيل  ــه در جهان دارند و همچنين پتانس علمى خوبى ك
ــمندان برتر ــمندان جوان مى توانند جزء دانش  باال، دانش

 دنيا باشند. 
معاون تحقيقات و فناورى وزير بهداشت تصريح نمود: 
اين سفر يك روزه به دانشگاه را به فال نيك مى گيريم و 
اين معاونت آمادگى خود را در راستاى كمك به اين دانشگاه 
در هر حوزه پژوهشى اعالم نموده و تالش نماييد در يك 
حوزه خاص ارتقاء يافته و محصول دانش بنيان را توليد و به 

مرحله فروش و صادرات برسانيد. 
ــت دانشگاه علوم پزشكى استان  دكتر دانايى سرپرس
سمنان اذعان نمود: دانشگاه علوم پزشكى استان سمنان 
مسير مشخصى براى حوزه پژوهشى دانشگاه ترسيم نموده 
و اميدوارم با هدايت و حمايت جنابعالى و همكاران وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بتوانيم آينده خوبى را در 

اين حوزه شاهد باشيم.

اقدامات قابل توجه مخابرات استان 
گلستان در حوزه پدافند غیرعامل

ــور  ــا حض ب ــه  ــه اى ك در جلس شهمرادى  مدير مخابرات منطقه گـلسـتـان
گلستان و تجرى مدير كل پدافند غيرعامل استان برگزار 
شد شهمرادى  نقش اصلى مخابرات در حوزه پدافند غير 
عامل را تأمين ارتباطات زيرساختى و مخابراتى پايدار در 
هر شرايط  دانست  وگفت مخابرات منطقه  با مشاركت و 
همكارى مديريت پدافند غيرعامل استان  تهديدات اين 
ــازى اين حوزه را  ــايى و الزامات مصون س حوزه را شناس

تهيه و تدوين واجرايى نموده است .
ــتان در حوزه پدافند  وى با بيان  اينكه مخابرات اس
ــيده شده  جايگاه  غير عامل  با توجه به تمهيدات انديش
ــهرى –  ــى دارد  افزود ما در حوزه ارتباطات بين ش خوب
 شبكه انتقال – مسيرهاى ارتباطى از چند مسير استفاده 
ــود از ــى در مراكز ايجاد ش ــر اختالل ــى كنيم  كه اگ  م

 مسير هاى ديگر تأمين شويم .
وى افزود : با پيشرفت تكنولوژى و فناورى اطالعات 
ــمنان با  ــرم مى رويم امروزه دش ــمت جنگ ن  روز به س
انديشه هاى جديد الكترونيكى مى توانند تمامى ارتباطات 
ــه با طراحى  ــت ك ــد و اين وظيفه ما اس ــن ببرن  را از بي
سيستم هاى بهينه از  نفوذ به مراكز اطالعاتى جلوگيرى 
ــرات را از ــرى  مخاب ــت تج ــم . در ادامه اين نشس  كني
 دستگاه هاى حساس در امنيت كشور دانست كه ممكن 
ــت مورد تجاوز دشمن قرار گيرد لذا در عرصه پدافند  اس

غير عامل هميشه مورد نظر است.
ــيت هاى ويژه  وى گفت مناطق مخابراتى از حساس
ــت و همواره در مظان خطرات متعددى  اى برخوردار اس
قراردارد كه لزوم هوشيارى و تقويت ميزان آمادگى ها را 

ضرورت بخشيده است 

 پیشرفت ۸۷ درصدی عملیات اجرایی
یاسوج  پل چھارم بشار

ــوج در بازديد از پل  ــهردار ياس ش ــرفت 87 يـاســوج پيش از  ــار  بش ــارم  چه
درصدى عمليات ساخت اين پل خبر داد و گفت: عمليات 
ساخت عرشه پل محقق شده و انتقال آن از شهر مبدأ به 

مركز استان انجام خواهد شد.
ــان كرد: تاكنون 9 ميليارد تومان به پيمانكار  وى بي
اين پروژه پرداخت شده و 13.5 ميليارد تومان اعتبار براى 

تكميل و بهره بردارى نياز دارد.
ــار جزء  ــل چهارم بش ــرد: پروژه پ ــدم عنوان ك مق
ــتان است كه بايد تا پايان  پروژه هاى اقتصاد مقاومتى اس
ــود و تالش مى كنيم اين اقدام در  امسال بهره بردارى ش

كوتاه ترين زمان ممكن صورت بگيرد.
ــهيل در  وى رفع چالش ها و گره هاى ترافيكى، تس
ــتان ــير بيمارس  رفت و آمد، بهبود وضعيت تردد در مس
ــجاد(ع) و بهبود پدافند غير عامل حوزه راه هاى   امام س
ــراى اين پل  ــر ظرفيت هاى اج ــوج را از ديگ ــهر ياس ش
دانست. مقدم با اشاره به حوزه آسفالت و لكه گيرى هاى 
حوزه شهرى از تحقق 70 هزار متر مربع آسفالت توسط 
شهردارى ياسوج خبر داد.  وى افزود: همچنين لكه گيرى 

10 هزار نقطه نيز عملياتى شده است.
شهردار ياسوج اجراى چندين طرح توسعه زيباسازى 
ــهرى را از ديگر هدفگذارى ها دانست و گفت: بهبود  ش
وضعيت مبلمان شهرى و توسعه اصولى و كارشناسى شده 
ــوج در دستور كار شهردارى قرار  ظرفيت هاى شهر ياس
ــت. مقدم مجموع اعتبار پروژه هاي در دست  گرفته اس
ــرا را 60 ميليارد تومان اعالم كرد و افزود: از اين مبلغ  اج
2 ميليارد و 100 ميليون تومان آن اجرا و به بهره برداري 

رسيده است. 

بررسی ۱۰ مورد از موارد جاری شھر اصفھان 
ح تفصیلی  پیشنھادی شھر چادگان و طر

ــتان  ــازي اس مديركل راه وشهرس اصفهان: اگر بخشي از امتياز خدمات اصـفـهـان
ــود تا در راستاي  ــكوني اختصاص داده ش به كاربري مس
ــيني و  ــيه نش تحقق پذيري كاربري مورد نظر  ، از حاش
ساخت و سازهاي خالف و بي كيفيت جلوگيري شود ، كار 

منطقي است .
ــت علي ــتان كه به رياس ــيون ماده 5 اس  در كميس
ــتانداري  ــدس زاده  معاون هماهنگي امور عمراني اس  مق
ــازي  ــت اله غالمي مدير كل راه و شهرس و باحضور حج
ــورد از  ــد 10 م ــان و ديگر اعضا برگزار ش ــتان اصفه اس
ــازي خط بدنه،تقليل ويا  ــوارد اصالح،تعيين و دقيق س م
ــت افزايش ارتفاع ،حذف و يا   تعريض عرض گذر، درخواس
ــهر اصفهان  اضافه كردن گذر وتغيير كاربري مربوط به ش
و موارد پيشنهادي طرح تفصيلي شهر چادگان  مطرح و 
مورد بررسي قرار گرفت. در طرح تفصيلي شهر چادگان با 
توجه به بررسي محدوده ها ، زير محله ها ، محالت عرفي 
شهر ، تقسيمات كالبدي و استانداردهاي برنامه ريزي شده 
ــهر به 5 محله تقسيم شده است . در گزارش ارائه شده  ش
در وضع موجود شهر چادگان متوسط سطح اشغال شهر 
ــت به  ــاختمانهاي آن 65 درصد اس 52 درصد و تراكم س
ــاختمان هاي شهر يك طبقه و  گونه اي كه 75 درصد س
ــد . متوسط مساحت  25 درصد آن نيز دو طبقه مي باش
ــكوني 300 متر و تراكم ساختمان 30 نفر در  قطعات مس
ــنهادي گزارش شد. در ادامه  هكتار در طرح تفصيلي پيش
ــطوح كاربري به تفكيك كاربري ها و پهنه بندي هاي  س
تراكم ساختماني در طرح تفصيلي پيشنهادي و همچنين 
31 مورد تغيير كاربري اراضي نسبت به طرح جامع مطرح 

و مورد بررسي قرار گرفت .


