ربيعي:

چهره تهران را
ازتکديگري
پاک ميکنيم
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وزيرکارورفاه اجتماعي گفت :درجلسهاي که با شهردارتهران داشتيم۶ ،کارگروه درموضوعات مختلف
تشکيل شد وبه دنبال آن هستيم که چهره تهران را با تعامل ديگردستگاهها از تکديگري پاک
کنيم.به گزارش فارس ،علي ربيعي پس ازديداربا محمدعلي نجفي شهردارتهران ،اظهارداشت:
معاون بنده با معاونان شهرداري تهران ازاين پس جلسات مشترکي خواهند داشت تا درحوزه
شهري براي زندگي بهترشهروندان تهراني اقدامات الزم صورت بگيرد .زمينههاي مختلفي براي
همکاري با شهرداري تهران داريم واين جلسات قطعاً ادامه خواهد داشت .وي افزود :براي صنوف
تهران برنامههاي مختلفي داريم که درآينده اجرايي ميشود ودرگام اول بايد چهره تهران را
ازاين حالت به هم ريختگي خارج کنيم .ربيعي افزود :ما ،شهرداري ،دادگستري ونيروي انتظامي
تفاهم خواهيم کرد تا چهره شهررا ازتکديگري پاک کنيم .وي بيان داشت :درصورتي که
بيش ازدوبارکودکان متکدي جمع شوند ،براي بارسوم اين کودکان نزد سازمانهاي خدماتي

اجتماعي

» خبر

وجود 400هزارکودک بازمانده از تحصيل درکشور

رسيدگيبهامورنگهداشتشهرباتاکيد
برمراکزآموزشي درطرح استقبال ازمهر
معاون خدمات شهري شهرداري تهران با بيان اينکه مديريت وبرنامه ريزي براي
حضورفعاالنه ،مسئوالنه و با نشاط دانش آموزان ،دانشجويان ومعلمان واساتيد
درآغازسال تحصيلي جديد امري خطيربوده ونقش بسيارمهمي دارد ،گفت :بدين
منظورمعاونت خدمات شهري ومحيط زيست شهرداري تهران اقدام به برنامه ريزي
دقيق ومنسجمي براي اجراي طرح استقبال ازمهر ۹۶کرده است که دراين طرح
رسيدگي ويژه به امورنگهداشت شهربا تاکيد برمراکزآموزشي به ويژه مدارس
کم برخوردارواستثنايي دراولويت قراردارد.به گزارش خبرنگارما ،مجتبي يزداني با
تاکيد براينکه اقدامات شاخص وويژه متناسب با ايام بازگشايي مدارس واستقبال
ازمهر(ويژه مدارس) درقالب ۸برنامه و ۳۴فعاليت دردوبازه زماني توسط حوزه معاونت
خدمات شهري ومحيط زيست ومناطق ۲۲گانه ونواحي ۱۲۳گانه شهرداري تهران
اجرا مي گردد ،تصريح کرد :دراين طرح رسيدگي ويژه به امورنگهداشت شهر با
تاکيد برمراکز آموزشي به ويژه مدارس کم برخوردارواستثنايي دراولويت قراردارد.
وي به اهداف اين طرح اشاره کرد وگفت:ارتقاء سطح کمي وکيفي خدمات به
شهروندان؛ بهويژه محصلين ،اعمال مديريت يکپارچه وهماهنگ وانجام اقدامات
الزم براي سهولت دسترسي حدود ۲ميليون دانش آموزودانشجوبه مراکزآموزشي،
زيباسازي مراکزآموزشي وجلوه بخشيدن به نماي آنها ،ايمني سازي معابرمنتهي
به مراکزآموزشي وبازپيرايي فضاي سبز ،ارائه برنامه هاي آموزشي وترويجي با
رويکرد افزايش مهارت هاي زندگي شهري و مشارکت پذيري درمباحث نگهداشت
شهر،افزايش سطح همکاريها وتعامالت ميان بخشي دستگاههاي مختلف مرتبط با
مديريت شهري درزمينه مسائل آموزشي ومراکزتحصيلي و آموزشي و ...ازجمله
اهداف ما دراين طرح مي باشد.يزداني افزود :تامين نيازهاي اصلي دانش آموزان
ومحصلين با برگزاري فروش فوق العاده با محوريت لوازم التحرير ،کيف وکوله و ...از۵
شهريورماه لغايت ۱۵مهرماه ۴۰۰۰بارکد کاال تا ۴۰درصد تخفيف درفروشگاه هاي
شهروند عرضه خواهد شد.

ايران به جمع 6کشورصاحب فناوري
شبيهساز پرواز پيوست
ايران به جمع 6کشورصاحب فناوري شبيهسازپروازپيوست.به گزارش ايسنا،
محققان دانشگاه تربيت مدرس موفق به طراحي وساخت آالت پروازي ويژه
شبيهسازي پروازشدند .اين شبيهسازپرواز ديروز با حضوردکتروحيد احمدي
معاون پژوهش وفناوري وزيرعلوم دردانشگاه تربيت مدرس رونمايي شد.بنابراين
گزارش ،تا کنون اين دستگاه ازخارج وارد ميشد ،که دراين پروژه ايران موفق
به بوميسازي اين دستگاه شد.فناوري ساخت اين دستگاه تا کنون در اختيار
کشورهايي مانند هلند ،فرانسه ،ژاپن ،آمريکا و آلمان بوده است و ايران ششمين
کشورصاحب اين فناوري به شمارميرود.

دادستان تهران خبرداد:

تشکيل پرونده قضائي براي سانحه
واژگوني اتوبوس مسافربري درجاجرود

»
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رئيس سازمان بهزيستي کشورخبرداد:

يزداني اعالم کرد:

نگهداري خواهند شد .وي افزود :درحال جستجوي راهکاري هستيم تا ازمتکديان درمشاغل
خدماتي استفاده کنيم وبه نوعي اين افراد ساماندهي شوند .وي افزود :شهردسترسپذيريکي
ديگرازبرنامهها ومباحثي بود که درجلسه مطرح شد تا کودکان وسالمندان به راحتي بتوانند
درشهرتردد کنند .ربيعي گفت :درحوزه آسيبهاي اجتماعي واعتياد نيزدرشهرتهران مباحثي
مطرح شد ودراين زمينه قرارشد با همکاري مشترک ،کمپهايي ايجاد شود تا چهره شهرازاين
آسيب نيزپاک شود .وي افزود :مقررشد پارکهايي براي آشنايي کودکان با شهروجامعه ايجاد
شود.وي با اشاره به اينکه موضوع اشتغال درشهرتهران بسيارحائزاهميت است ،گفت :دراين
خصوص نيزبا شهرداري به تعامالتي رسيدهايم تا نسبت به ساماندهي صنوف و تعاونيهاي
مختلف اقدام شود .ربيعي گفت6:کارگروه مشترک با شهرداري دراين جلسه تشکيل شد تا
اقدامات الزم نيزصورت گيرد.

خبر »

رئيس سازمان بهزيستي کشورگفت :براساس آمارهاي
غيررسمي 400هزارنفردرکشوربازمانده ازتحصيل
هستند و 2هزارکودک خياباني نيزپذيرش شدهاند.به
گزارش فارس ،انوشيروان محسنيبندپي درمراسم
رونمايي ازکمپين ملي قلب مهربان؛ طرح تهيه
لواز مالتحريروپوشاک مدرسه براي کودکان کمبرخوردار،
گفت :بهزيستي به عنوان متولي حمايتي و تخصصي
افراد نيازمند وآسيبپذيردرايران حدود 25هزارکودک

بيسرپرست وبدسرپرست را تحت پوشش دارد.
وي ادامه داد :کمپين ملي قلب مهرباني به همين
منظوربراي تهيه لوازمالتحريروپوشاک مدرسه براي
کودکان کمبرخوردارتحت پوشش سازمان بهزيستي
کشورراهاندازي شده است.محسني گفت :درهمين
ارتباط نيزدرسه ماهه اول سال 2هزارکودک خياباني
پذيرش شده اند و 327نفربازمانده از تحصيل بودند
واين کمپين ملي ميتواند پيونددهنده خيرجمعي
و بهزيستي باشد.وي با اشاره به آمارغيررسمي400
هزارنفري درکشور که بازمانده ازتحصيل هستند ،گفت:
درکمپينمليقلبمهربانياولويتبااستانهايمحروم
ن ازظرفيتها،
است و اجتماعي کردن ،کمک گرفت 
پيشگيري وارائه خدمات تخصصي دنبال ميشود.وي
گفت :اين کمپين همزمان با آغازسال تحصيلي با
هدف تهيه وتامين لوازمالتحريروپوشاک مدرسه براي
کودکان کم برخوردارراهاندازي شده است.

رجبي:

اقدامات وزارت راه براي کنترل تصادفات جادهاي موثرنبوده است
عضوکميسيون عمران مجاس با بيان اينکه اقدامات
وزارت راه براي کنترل تصادفات جادهاي موثرنبوده
است ،گفت :درحقيقت بايد موضوع صدورمجوزبراي
رانندگان وتعاونيهايي که کارحملونقل را انجام
ميدهند با جديت بيشتري بررسي شود.فرجاهلل
رجبي درگفتگوبا فارس با اشاره به حوادث واژگوني
اتوبوس دانشآموزان هرمزگاني وسقوط اتوبوس
بي نشهريدرجادهبروجرد،اظهارداشت:قبالکارتحقيقاتي
دراين زمينه انجام داده بوديم که الزم است مجدد
وبه صورت کارشناسيتراين موارد بررسي شود.وي
افزود :دفعه قبل هم وزارت راه ،قسمت حملونقل
جادهاي وپليس راهوروبخشهاي مرتبط واورژانس
را درگيرکرده بود اما به نظرميرسد که اين اقدام
تاثيرگذاري نبوده وبايد با دقت بيشتري و با استفاده
ازکارشناسان خاص جادهاي ونظارتي بتوانيم اين
مسائل را بازبيني کنيم.رجبي ،گفت :نميشود که

عضوکميسيون بهداشت ودرمان مجلس مطرح کرد:

ابتاليساالنه ۱۰۰هزارنفربهبيماريسرطان

هرروزشاهد اين حوادث تاسف بارباشيم؛ قطعا دريک
جايي ازکاريک بيمباالتي اتفاق ميافتد.وي ،تصريح
کرد :ما حتما ازوزيرراه دراين باره سوال خواهيم کرد
البته اگرکميسيون عمران با جديت بيشترومجدد به
اين موضوع ورود کند ،تمام طرفهاي درگيربايد
حضورپيدا کنند وتوضيحات خود را ارائه دهند.رجبي
با اشاره به اينکه گزارش قبلي وزارت راه براي مجلس
آنچنان که بايد ،فني وبا دقت ديده نشد.

دادستان کل کشور:

دردفاع ازحقوق عامه ،کوتاهي نخواهيم کرد
دادستان کل کشوربا تاکيد برضرورت توجه دادستانهاي
سراسرکشوربهاحيايحقوقعامهگفت:مقولهاحيايحقوق
عامهتنهابهعهدهقوهقضائيهودادستانينيستودستگاههاي
اجرايي بايد دراين زمينه همکاري کنند.به گزارش
فارس حجت االسالم منتظري درهمايش معاونت هاي
احياي حقوق عامه دادستاني هاي مرکزاستانها با تاکيد
برضرورت توجه و حرکت درمسيرحق وحق خواهي
گفت :يکي ازمسائل بسيارمهم وتاثيرگذاردرمسيرحق
خواهي دفاع ازحقوق عامه است که مسئوليتش بردوش
دادستان هاست.وي افزود :اگردردفاع از حقوق عامه
کوتاهي کنيم آسيباش را درنهايت جامعه مي بيند
وخود ما هم به عنوان عضوي ازجامعه ازاين آسيب ها
بينصيبنخواهيمماند.دادستانکلکشوربااشارهبهاينکه
مصاديق حقوق عامه زياد است گفت :بايد براساس توان
وابزارهاي دردست دادستاني کل کشورودادستاني هاي
سراسرکشوروضرورت هاي جامعه اولويت بندي شود.
منتظريمسئلهآبراازنخستيناولويتهايحقوقعامه
دانست وتاکيد کرد:مسئله آب درکشوربايد با همکاري
ومساعدت وزارت نيرومديريت شود وشوراي عالي آب

نيزبايد وارد موضوع شود تا جلوي آسيب هاي کمبود
آب گرفته شود.وي تصريح کرد :درموضوع چاه هاي آب
هم متاسفانه دچارمشکل هستيم وبايد اشکاالت آن را
بررسي کنيم وببينيم که چطورمي شود که با وجود
منابع محدود آب مجوزحفرچاه داده مي شود يا چگونه
بعد ازگذشت چند سال چاه هاي غيرمجازمجوزدار

مي شوند؟ وي با تاکيد براينکه متاسفانه برخي مسئوالن
اجرايي در زمينه حفظ وحفاظت ازحقوق عامه ازجمله
منابع ملي کوتاهي مي کنند گفت :مسئوالن اجرايي
هرجا ديدند که حقوق عامه تضييع مي شود بايد
به دادستانها اعالم کنند واگردادستان برخورد نکرد
مي توانند به قوه قضائيه وراس قوه قضائيه اعالم

دادستان تهران ازتشکيل پرونده قضائي براي سانحه واژگوني اتوبوس مسافربري
درجاجرود خبرداد.به گزارش پايگاه اطالع رساني دادسراي عمومي وانقالب
تهران ،دکترعباس جعفري دولت آبادي با حضوردرمحل حادثه ،دستورفوري
براي تشکيل پرونده قضائي صادرکرد ومقررشد تيم کارشناسي تصادفات
درمحل حضوريافته ودرخصوص علت تامه حادثه بررسي واظهارنظرنمايد.
دادستان تهران از بابايي سرپرست دادسراي ناحيه 4تهران خواست براي
رسيدگي سريع ودقيق به اين پرونده ،بازپرس ويژه تعيين وازرانندگان
اتوبوسها ،سرنشينان مصدوم ومطلعين حادثه به قيد فوريت تحقيق به
عمل آيد.دادستان تهران تاکيد کرد با توجه به اهميت جان انسانها،
ازدستگاههاي اجرايي مرتبط با حمل ونقل شهري وجادهاي ميخواهيم به
منظورجلوگيري ازتکراراينگونه حوادث ،اقدامات پيشگيرانه را به طورجدي
دردستورکارخود قراردهند .دراين حادثه تلخ  11مسافراتوبوس فوت شدند
ومصدومين حادثه به بيمارستانهاي تهران اعزام شدهاند.

کنند.منتظري تجاوزوتعدي به منابع ملي اعم ازجنگل
ها،اراضي باير ،حريم رودخانه ها و ...را ازديگرمحورهاي
مورد توجه درحقوق عامه برشمرد وگفت :متاسفانه
افراد متمول و ثروتمند وداراي قدرت هرکجا زميني
درمنطقه اي خوش آب وهوا مي بينند به ساخت وسازمي
پردازند وتغييرکاربري مي دهند ويک عده هم چشم
روي هم مي گذارند ونتيجه اين ساخت وسازهاي بي
رويه درمناطق مختلف کشوروازبين رفتن جنگل ها
ومنابع ملي کشورمي شود.دادستان کل کشوربا اشاره به
مصاديقي ازتجاوزبه منابع ملي درمناطق مختلف شمال
وجنوب کشوروتهران افزود :يکي ازمشکالت درزمينه
برخورد با تجاوزها به منابع ملي عدم هماهنگي الزم
بين سازمانهاي متولي است.متاسفانه دراين زمينه
مسئوالن توپ را درزمين يکديگرمي اندازند.وي ازبرخي
چشمپوشيهاوتبانيهادرکنارتبعيضدرمقابلهوبرخورد
با متخلفان را ازديگرمشکالت برسرراه برخورد با تجاوزبه
منابع ملي دانست وازدادستانهاي سراسرکشورخواست
با جديت ودرمسيرقانون به برخورد با متخلفان دراين
زمينه بپردازند.

عضوکميسيون بهداشت ودرمان مجلس با اعالم ابتالي ساالنه۱۰۰
هزارنفربه بيماري سرطان درکشور ،گفت :هردوره شيمي درماني بين۶
تا ۷ميليون هزينه مي برد بنابراين نياز است بيمه ها حمايت کاملي
ازبيماران داشته باشند.به گزارش فارس ،بشيرخالقي با يادآوري شيب تند
ابتال به سرطان با بيان اينکه ساالنه 90الي 100هزاربيماربه آماربيماران
سرطاني افزوده ميشود ،گفت :هزينه درمان سرطان بسيارسرسامآور
بوده وقيمت داروهاي شيمي درماني بسيار باال است اين درحالي است
که حمايت بيمهاي ازبيماران نيزضعيف است.وي با انتقاد ازاينکه تامين
هزينه درمان سرطان ازتوان برخي خانوادهها خارج است ،تصريح کرد:
هردوره شيمي درماني اغلب بين 6تا  7ميليون هزينه داشته وهمچنين 2تا
 5ميليون نيزهزينه هرآمپول درمان سرطان مي شود دراين رابطه خانواده
اي که ماهانه زيريک ميليون تومان درآمد دارند چطورمي توانند هزينه
ميليوني وبسيارگزاف درمان را تامين کنند.وي با بيان اينکه بيش از
 95درصد داروهاي سرطان توليد داخل است ،افزود :حدود 5درصد داروها
نيزوارداتي است که عمدتا گرانقيمت هستند.

عضوشوراي اسالمي شهرتهران تصريح کرد:

نقش بسزاي بانک شهردرحمايت
ازموضوعات فرهنگي
عضوشوراي اسالمي شهرتهران با بيان اينکه بانک شهرهمواره پشتيبان
مديريت شهري بوده است ،نقش اين بانک را درحمايت ازموضوعات
فرهنگي همچون برگزاري نمايشگاه عطرسيب ،حائزاهميت ارزيابي
کرد.به گزارش روابط عمومي بانک شهر ،مجيد فراهاني درحاشيه
افتتاح نمايشگاه فرهنگي عطرسيب اظهارکرد :يکي ازوظايف مهم
شهرداريها همواره کمک به مراسم وآيينهايي است که با روح مردم
پيوند دارد وشوراي شهرجديد نيزافتخاردارد تا اين مسيرمعنوي
را همراهي کند تا روح 1400ساله اين مراسمها حفظ شود.وي با
اشاره به نقش بانک شهردرحمايت ازشهرداريها اظهارکرد :اين بانک
به عنوان مجموعهاي که با شهرداريها پيوند دارد ،هميشه به عنوان
پشتيبان درکنارمديريت شهري بوده است وخوشحال هستيم که اين
حمايت را ازموضوعات فرهنگي مانند برگزاري نمايشگاه عطرسيب
نيزدارد.فراهاني ابرازاميدواري کرد تا با تداوم اين حمايتها ،شاهد
رشد ورونق به ويژه درحوزههاي فرهنگي باشيم.

آگهي تسليم سند مالكيت
نظر به اينكه آقاي مسعود ستاري وكيل ورثه لطيفه شيباني آقاي بيژن
پرتوي از اين واحد ثبتي تقاضاي صدور سند مالكيت سهمي خود
را از پالك ثبتي  55/1بخش  2تهران را نمودهاند و از طرفي اظهار
داشتهاند كه اصل سند مالكيت با مشخصات فوق نزد ساير وراث
ميباشد حسب قسمت نخست تبصره  3ذيل ماده  120آييننامه قانون
ثبت و مراتب طي اخطار اداري شماره  000942مورخ  96/01/19ابالغ
تا مشاراليها سند مالكيت را به اين اداره تسليم نمايد ،ليكن سوابق
حكايتي از ارائه سند مالكيت ندارد ،بدينوسيله وفق بخش دوم تبصره
فوقالذكر مراتب يك نوبت آگهي و اخطار مينمايد چنانچه دارنده
سند مالكيت با مشخصات فوق ،بدون مجوز قانوني ظرف مهلت ده
روز از تاريخ انتشار اين آگهي سند مورد مطالبه را تسليم ننمايد با
رعايت مقررات قانوني سند مالكيت به نسبت سهام متقاضيان صادر
و تسليم خواهد گرديد.
شهميرزادي  -رئيس ثبت اسناد و امالك نارمك تهران
تاريخ انتشار96/6/22 :
د ت96/6/22 :
مالف15252 :

آگهي ابالغ اجرائيه وفق ماده  18آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي
بدينوسيله به آقاي كامبيز بنيهاشمي به نشاني :تهران ،شهرك غرب،
بلوار دادمان ،خيابان درختي شمالي ،پالك  100طبقه  4واحد ژنتيك ابالغ
ميشود :بانك دي به استناد سند رهني شماره  91735مورخ 92/8/19
تنظيمي دفترخانه اسناد رسمي  83تهران جهت وصول مبلغ دو ميليارد
و پانصد و سه ميليون و ششصد و چهار هزار و نهصد و شصت و نه ريال
الزماالجراء مشتمل بر اصل ،سود و خسارت ،تا تاريخ  94/5/12و از تاريخ
مذكور تا تسويه كامل بدهي وفق مقررات عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه
نموده كه پرونده اجرايي به كالسه  9401852در اين اداره تشكيل شده و
در جريان اقدام است .چون طبق گزارش مورخ  94/6/19مامور ابالغ ،ابالغ
اجرائيه به شما به دليل عدم شناسايي نشاني ميسر نشده ،لذا وفق ماده
 18آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي مفاد اجرائيه فوقالذكر يك نوبت در
يكي از روزنامههاي كثيراالنتشار محلي آگهي ميشود چنانچه ظرف مدت
 10روز از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز ابالغ محسوب ميگردد نسبت
به پرداخت بدهي خود اقدامي ننماييد مورد وثيقه مندرج در سند رهني
فوق با تقاضاي بستانكار پس از ارزيابي از طريق مزايده فروخته و از حاصل
فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتي استيفاء خواهد شد.
رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي  -نقيبي
تاريخ انتشار96/6/22 :
مالف15248 :
		
د ت96/6/22 :

آگهي ابالغ اجرائيه
بدينوسيله به خانمها پريزاد و پريسا موسويزاده وراث مرحوم
سيدحبيباله موسويزاده فرزند يداله به شش  481صادره از تهران
به نشاني :تهران خ فرحآباد ژاله خ ارغوان 5ابالغ ميگردد :كه خانم
پريوش بنيفضل به استناد سند ازدواج  1350/06/11-1453تنظيمي
دفتر  158تهران جهت وصول مهريه مافيالقباله به تعداد پانصد هزار
ريال وجه رايج كه برابر شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي به نرخ
روز محاسبه ميگردد عليه شما مبادرت به صدور اجراييه نموده
است و پرونده اجرايي به كالسه  9600879در اين اداره تشكيل و در
جريان است لذا با توجه به اينكه ابالغ اجراييه در آدرس متن سند
به شما ميسر نگرديده مراتب از طريق درج در روزنامه به شما ابالغ
ميگردد .ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهي نسبت به پرداخت
بدهي مورث خود اقدام نماييد در غير اين صورت عمليات اجرايي
عليه شما ادامه خواهد يافت.
رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران  -علينژاد
تاريخ انتشار96/6/22 :
د ت96/6/22 :
مالف15260 :

آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده  18آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي
بدينوسيله به سيدمهيار نبوي جعفري به نشاني تهران استاد حسن بنا
شهيد رحيمي پالك  118ابالغ ميشود آقاي اسماعيل مالحسني جهت
وصول طلب خود به مبلغ  115/360/000ريال به موجب سند رهني شماره
 1395/10/5-27705تنظيمي دفترخانه شماره  229تهران عليه شما اجرائيه
صادر نموده و پرونده اجرايي به كالسه  9601542در اين اداره تشكيل شده
و طبق گزارش مورخ  1396/5/15مامور مربوطه آدرس شما به شرح متن
سند فوق شناخته نشده و آدرس فعلي شما نيز براي اين اجرا مشخص
نميباشد لذا به تقاضاي وارده شماره  1396/5/23-13022379بستانكار
و طبق ماده  18آييننامه اجرا مفاد اجراييه يك مرتبه در يكي از جرايد
كثيراالنتشار آگهي ميشود چنانچه ظرف مدت  10روز از تاريخ انتشار اين
آگهي كه روز ابالغ محسوب ميگردد نسبت به پرداخت بدهي خود اقدامي
ننماييد مورد وثيقه مندرج در سند رهني فوق با تقاضاي بستانكار پس
از ارزيابي از طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانكار و
حقوق دولتي استيفاء خواهد شد.
رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي  -نقيبي
تاريخ انتشار96/6/22 :
د ت96/6/22 :
مالف15261 :

قبضانبارشماره 1331725بهناماسماعيلجال لآباديمربوطبهانبارهايعموميمستقر
در گمرك امام خميني(ره) مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت مجوز حمل سالح شكاري ساچمهزن دولول روي هم به شماره 166482
ساخت تركيه به نام محمدحسين نرهاي به همراه دفترچه مهمات با شماره سريال
 1196886مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.مدرك فارغالتحصيلي
اينجانب رضا بساقزاده فرزند مرتضي به شماره شناسنامه  1990027601صادره
از دزفول در مقطع كارشناسي رشته مهندسي نفت  -مخازن نفت صادره از واحد
دانشگاهي اميديه با شماره 103/11171
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه به نشاني خوزستان  -اميديه  -بلوار
دانشگاه  -دانشگاه آزاد اميديه ارسال نمايند.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مهدي كشاورز قاسمي فرزند عليرضا به شماره
شناسنامه  3253صادره از قزوين در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي
مكاترونيك صادره از واحد دانشگاهي آزاد قزوين با شماره 34/186مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه
آزاد اسالمي واحد قزوين به نشاني قزوين ،خيابان دانشگاه ،بلوار نخبگان ،مجتمع
شهيد عباسپور ارسال نمايد.
سند مالكيت راهور خودرو با شماره پالك ايران 328-22ص 27و شماره شاسي
 410051مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصلبرگسبز(شناسنامه)خودروسواريپژوپارس XU7بهشمارهانتظامي854م-69
ايران  24رنگ سفيد مدل  1396به شماره شاسي NAAN01CEXHH817498
و شماره موتور  124K1017489مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند لودر زدال  50شماره سريال دستگاه  078167و شماره موتور 50610120137
به نام كريم صفري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت يك دستگاه خودرو وانت تويوتا لندكروز به رنگ كرم روغني
مدل  1989و شماره پالك 657ج -92ايران  95و شماره شاسي  0080918و
شماره موتور  246537به نام يونس طائفي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت يك دستگاه خودرو سواري سايپا 131به رنگ سفيد روغني مدل
 1396و شماره پالك 993ج -37ايران  52و شماره شاسي NAS411100H1016141
و شماره موتور  5892983/M13به نام ابراهيم جاني خلف مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت پالك و شناسنامه مالكيت يك دستگاه خودرو سواري پرايد به رنگ
زيتوني متاليك مدل  1388و شماره پالك 396ج -42ايران  95و شماره شاسي
 S1422288118928و شماره موتور  3173712به نام زيتون ناروئي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانبه عاطفه اربابي به شماره ملي  5970026311و شماره
دانشجويي 923917089رشته الهيات (فقه مباني حقوق) دانشجوي دانشگاه پيام
نور واحد ايرانشهر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

كارت هوشمند خودرو به شماره  2392678به نام اينجانب اكرم محجوب فرزند
عيسي كد ملي  0849514207مربوط به خودرو جك آراز مدل  1389به شماره
پالك ايران 625-42ع 53مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب رويا زماني مالك خودرو پژو  405جيالايكس مدل  1381به شماره بدنه
 81308948و شماره موتور  22528107358و شماره پالك 351هـ -98ايران
 23به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده
است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به
دفتر منطقهاي شركت ايرانخودرو واقع در اصفهان خ ارتش نرسيده به فلكه
ارتش كوچه آرش مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز سواري پرايد تيپ صبا (جيتيايكس) به رنگ سفيد شيري معمولي مدل
 1379و شماره پالك انتظامي ايران752-14د 63و شماره موتور 00194947و شماره
شاسي  S1412279669579مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز حمل سالح ساچمهزني دولول تهپر مدل كوسه ساخت ايران كاليبر 12شماره
سالح  022009296متعلق به اينجانب ستاره سلطاني سولگاني فرزند ميرزآقا
به شناسنامه  9و كد ملي  1911341103مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) و شناسنامه خودرو پرايد مدل 81و شماره پالك883د-97
ايران  51و شماره موتور  00412324و شماره شاسي  S1412281876813به نام
خانم تسكين كياني فرزند :شاپور و ش ملي 3720704378 :مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،برگ سبز و اتيكت شاسي و موتور ماشين وانت پيكان تيپ 1600
به رنگ آبي معمولي مدل  1363و شماره موتور  01516315212و شماره شاسي
 15146574و شماره پالك 293-24ن 37به نام محمد نوري پورفرد به شماره
ملي 1882402855و شماره شناسنامه 2556فرزند اكبر صادره از شوشتر مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پيكان مدل  1381به شماره انتظامي 287-25ج 91و شماره
شاسي  0081521904و شماره موتور  11158120271متعلق به اينجانب غالمرضا
مسلمزاده پارپار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري مزدا  N3مدل  1391به رنگ سفيد روغني و شماره
پالك ايران 887-10ق 53و شماره موتور  LF11154236و شماره شاسي
 NAGS7CC22CB601355متعلق به فرهاد ضرابي دروازه مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزوسندكمپانيسواريپژو 405مدل 89بهشمارهپالكانتظامي342ق-38ايران
 16و شماره موتور 124892728060و شماره شاسيNAAM01CAGBE037483
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پژو  405مدل  96به شماره پالك انتظامي 318ل -64ايران 16
و شماره موتور  124K1042262و شماره شاسي NAAM01CE7HK583514
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد

آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده  18آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي
بدينوسيله به آقايان مهدي نيكپور ننهكران و معرفت آقايي وانقي هر
دو به نشاني تهران خيرآباد خيابان كاشاني خيابان صنعتگران غربي
كوي معرفت ابالغ ميشود :بانك تجارت جهت وصول طلب خود به مبلغ
 1/268/844/394ريال اصل و خسارت تا تاريخ  93/12/14و از تاريخ
مذكور تا روز وصول طبق مقررات به موجب سند رهني شماره 12206
مورخ  81/4/15تنظيمي دفترخانه شماره  489تهران عليه شما اجرائيه
صادر نموده و پرونده اجرايي به كالسه  9401016در اين ادراه تشكيل شده
و طبق گزارش مورخ  94/5/17و  94/5/21مامور مربوطه آدرس شما به
شرح متن سند فوق شناخته نشده و آدرس فعلي شما نيز براي اين اجرا
مشخص نميباشد لذا طبق ماده  18آييننامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه
در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود چنانچه ظرف مدت  10روز از
تاريخ انتشار اين آگهي كه روز ابالغ محسوب ميگردد نسبت به پرداخت
بدهي خود اقدام ننماييد مورد وثيقه مندرج در سند رهني فوق با تقاضاي
بستانكار پس از ارزيابي از طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش آن
طلب بستانكار و حقوق دولتي استيفاء خواهد شد.
رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي  -نقيبي
تاريخ انتشار96/6/22 :
د ت96/6/22 :
مالف15253 :

آگهي ابالغ اجرائيه
بدينوسيله به آقاي منصور شاكري فرزند ابراهيم به شناسنامه
شماره  177صادره از سنقر به نشاني :تهران كوي نصر نبش خ
 36پ  2طبقه اول ابالغ ميگردد :خانم معصومه كمالخاني به
استناد سند ازدواج شماره  79/5/27-7565دفتر ازدواج شماره
 339تهران جهت وصول  714عدد سكه طالي يك بهار آزادي
عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه نموده و پرونده اجرايي به
كالسه  9601111در اين اداره تشكيل شده و در جريان است .لذا
با توجه به اينكه ابالغ اجرائيه به شما در آدرس متن سند ميسر
نشده ،مراتب از طريق درج در روزنامه به شما ابالغ ميگردد
مقتضي است حداكثر ظرف  10روز از تاريخ انتشار اين آگهي
نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نماييد در غير اين صورت
عمليات اجرايي عليه شما ادامه خواهد يافت.
رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي  -علينژاد
تاريخ انتشار96/6/22 :
د ت96/6/22 :
مالف15250 :

آگهي تسليم اسناد مالكيت
نظر به اينكه آقاي داداش بابايي ثمرين با ارائه سند انتقال شماره 28153
مورخ  92/4/23دفترخانه  410تهران و ساير مدارك الزم درخواست صدور
سند مالكيت سهمي خود از پالك ثبتي  13187فرعي از  126اصلي كه
ذيل ثبت  13050صفحه  332دفتر  748/2امالك سابقه ثبت دارد و اصل
سند مالكيت نزد آقاي قنبر كشتكارچتاني ديگر از مالكين ميباشد كه
از ارائه آن خودداري مينمايد لذا حسب دستور اين اداره طي اخطاريه
شماره  29397مورخ  96/5/29به آدرس ايشان :تهران خيابان ستاري
پايينتر از پل همت بلوار الله مجاهد كبير جنوبي كوچه بنفشه هشت
پالك  17طبقه چهارم اخطار نموده است كه اصل اسناد مالكيت مرقوم
را جهت اقدام قانوني به اين اداره ارائه نمايد لهذا با انقضاي مهلت مقرر
قانوني مراتب يك بار در يكي از روزنامههاي كثيراالنتشار (همين روزنامه)
منتشر ميشود تا چنانچه شخص يا اشخاصي مدعي وجود سند مالكيت
نزد خود ميباشند دارنده حداكثر ظرف مهلت  10روز پس از انتشار اين
آگهي سند مالكيت را به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند در صورت
انقضاي مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض سند مالكيت سهم متقاضي باال
صادر و به وي تسليم و متعاقبا نيز ساير اقدامات الزم مطابق ماده قانوني
فوقالذكر انجام خواهد شد.
ناصري  -رئيس ثبت منطقه كن
تاريخ انتشار96/6/22 :
د ت96/6/22 :
مالف15255 :

آگهي دعوت از بستانكاران شركت تعاوني مسكن مهر
محلي  8فوالدشهر (در حال تصفيه) به شماره ثبت
 1301و شناسه ملي ( 10260178798نوبت دوم)

نظر به اينكه شركت تعاوني مسكن مهر محلي 8فوالدشهر به شماره ثبت1301
و شناسه ملي 10260178798به موجب آگهي شماره139430402096000756
مورخه  1394/10/24منحل گرديده است و از همان زمان عمليات تصفيه
آغاز شده است لذا در اجراي ماده  215قانون تجارت و ماده  225اليحه
اصالحي قسمتي از قانون تجارت بدينوسيله از كليه بستانكاران احتمالي و
همچنين صاحبان سهام يا نماينده قانوني آنها دعوت به عمل ميآيد ظرف
مدت شش ماه از انتشار اولين آگهي؛ چنانچه طلبي از شركت تعاوني دارند
با ارائه مدرك مستدل جهت تصفيه به مدير تصفيه اين شركت تعاوني
واقع در محله شهيد زهره طبقه فوقاني سردفتر  141مراجعه فرمايند .در
غير اين صورت برابر مقررات رفتار خواهد شد.
اين آگهي در سه نوبت و به فاصله يك ماه در روزنامه رسمي و كثيراالنتشار
شركت درج ميگردد.
96/6/22
تاريخ انتشار:
داريوش شهرياري  -مدير تصفيه
خ ش96/6/22 :

