
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
در شهر 6

رئیس شورای شهر تهران:

 بیمه؛ ضلع سوم
 تضمین کیفیت ساختمان است

ریی��س ش��ورای ش��هر ته��ران از صنعت 
 بیم��ه ب��ه عن��وان ضلع س��وم تضمی��ن کیفیت 
ساخت و سازها نام برد و خواهان مشارکت این 
صنعت و کاهش ریس��ک مدیریت شهری شد. 
 به گزارش خبرنگار ایرنا، »محس��ن هاشمی« 
دیروز در بیست و چهارمین همایش ملی بیمه 
و توسعه با موضوع »مدیریت ریسک و بیمه« 
در ب��رج میالد اظهار کرد: بیمه گذاران به دنبال 
قراردادهای ش��فاف هس��تند و زمانی رضایت 
دارند که در زمان بروز حادثه، کاماًل احس��اس 

خشنودی کنند.
وی ادامه داد: در ش��رایط فعلی که تعداد 
شهرهای کشور رو به افزایش است و 70 درصد 
 جمعیت کش��ور در ش��هرها زندگی می کنند، 
انتظار می رود که بتوانند در زمان بروز بحران، 

خدمات مناسبی به مردم بدهند.
رئیس ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه 
امروز صنع��ت بیمه، بیمه نامه های متنوعی در 
رش��ته های مختلف ارایه می کند، افزود: نقش 
بیمه در توس��عه ش��هرها و توسعه شهری حلقه 
مفقوده در این صنعت اس��ت و باید این کاستی 
بزودی جبران شود.وی اضافه کرد: اگر نتوانیم 
نق��ش بیمه را در کیفیت س��اختمان ها تعریف 
کنیم، بخش��ی از نظارت بر س��اخت و سازها 
را فراموش کرده ایم.هاش��می با بیان اینکه در 
جوامع پیشرفته، صنعت بیمه ضلع سوم نظارت 
بر ساخت و سازها محسوب می شود، گفت: با 
این کار کیفیت س��اختمان ها تضمین می شود.

رئیس مجمع مشورتی مراکز استان ها اظهار کرد: 
هنوز صنعت بیمه نتوانسته در بعد توسعه شهری 
 حضور جدی داش��ته باش��د ،اما قول می دهیم 
که بستر چنین فعالیت هایی را در شهرها فراهم 
کنیم. رییس شورای شهر تهران در ادامه افزود: 
 برای نمونه، بیمه جامع مس��ؤولیت ش��هری و 
بیمه نامه عیوب س��اختمان ه��ا می تواند برای 
توس��عه شهری مناس��ب باشد.هاش��می گفت: 
البته ای��ن نوع بیمه نامه ها فراگیر نش��ده و نه 
تنها مردم، بلکه ش��هرداری ها و سازندگان نیز 
اطالع کافی از آن ندارند؛ در حالی که می تواند 
ریسک توسعه ش��هری را کاهش دهد. رئیس 
ش��ورای ش��هر ته��ران ادام��ه داد: در مدیریت 
شهری تجهیزات گرانقیمتی در اختیار داریم که 
اگر بخواهیم همه را بیمه کنیم، هزینه باالیی به 
مدیران شهری تحمیل می کند؛ بنابراین باید با 
روش های دیگری این پوش��ش بیمه ای را با 

قیمت های مناسب تهیه کرد.

خبرنامه

 اصالح هندسی 350 نقطه ترافیکی
 در منطقه 6

تفاهم-گروه ش��هری: مع��اون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری منطقه 6 از اجرای طرح اصالح 
هندس��ی نقاط ترافیکی در  قلب تهران خبر داد و 
گفت: 550 نقطه از خط کشی های عابر پیاده ای که 
همسطح سازی نشده اند و عابرین برای دسترسی به 
محل های مورد نظر مشکل دارند شناسایی شده و 
اصالح هندس��ی بیش از 350 نقطه صورت گرفته 
است. ولی مسگری نجاتی با بیان اینکه به دنبال آن 
هس��تیم در نیمه اول سال 97 اصالح هندسی نقاط 
ترافیکی منطقه صورت گیرد گفت: منطقه 6 به عنوان 
منطقه مرکزی پایتخت با تردد باالی شهروندان همراه 
اس��ت که با توجه به حضور و فعالیت ش��هروندان 
دارای معلولیت بهبود  ش��رایط زندگی این افراد در 

اولویت قرار دارد.
  

 اجرای برنامه های حمایتی
ویژه کارآفرینان در منطقه 7 

تفاهم-گروه شهری:ش��هردار منطقه 7 گفت: 
کلینیک کس��ب و کار منطقه با هدف توانمندسازی 
 و ترویج کارآفرینی خدمات ویژه به متقاضیان ارائه 
می دهد. سمیه حاجوی با اعالم این مطلب افزود: 
ارائه مش��اوره، حمایت از کارآفرینان و مش��اغل 
 خانگی، برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای 
و ارائ��ه م��درک بین الملل��ی، مش��اوره فروش و 
بازاریاب��ی و هر خدمتی که در ارتباط با کس��ب و 
کار و کارآفرینی باش��د از جمله خدماتی است که 
در کلینیک کس��ب و کار به متقاضیان ارائه خواهد 
شد.وی با اشاره به اینکه کلینیک کسب و کار منطقه 
در خیابان نامجو، ایستگاه مدرسه، مجموعه شهیدان 
جهان آرا واقع ش��ده اس��ت، عنوان کرد: راه اندازی 
کس��ب و کار با س��رمایه کم ویژگی ه��ا و مزایای 
زیادی دارد. تعدادی از مش��اغل و کس��ب و کارها 
هستند که به س��رمایه آنچنانی نیاز ندارند و اگر به 
درستی مدیریت ش��وند، می توانند درآمدهای باال 
و سودهای خوبی داشته باشند.شهردار منطقه 7 با 
اشاره به فعالیت کلینیک کس��ب و کار این منطقه، 
اف��زود: در این کلینیک کارشناس��ان و مش��اوران 
حضور دارند و ش��هروندانی را که خواهان دریافت 
پروانه و جواز کس��ب برای راه اندازی کارگاه های 
تولیدی و صنعتی کوچک هستند، راهنمایی می کنند.

وی تاکید کرد: ارتقاء فرهنگ، اشتغالزایی، ترغیب 
جوانان به کارآفرینی و استفاده بهینه از ظرفیت های 
منطقه از اهداف این کلینیک است، گفت: افراد برای 
انتخاب شغل، آشنایی با مراحل گرفتن وام اشتغال، 
نحوه انتخاب کارگر، آشنایی با مراکز تهیه مواد خام 
و همچنین نحوه ثبت کارگاه و شرکت، می توانند از 

راهنمایی کارشناسان این کلینیک استفاده کنند.

خبرنامه

 شهردار تهران گفت: بازگشایی مجدد خط 7 
مت��رو حدود 400 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد 
که البته با این مبلغ همه ایستگاه های خط 7 آماده 
نمی شود، ولی ایمنی خط 7 لحاظ می شود و قابل 

استفاده خواهد شد.
به گ��زارش خبرن��گار خبرگ��زاری فارس، 
محمدعل��ی نجف��ی در جمع خبرن��گاران درباره 
 11 منطق��ه  در  عمران��ی  پ��روژه   53 افتت��اح 
ته��ران اظهار داش��ت: امیدواری��م بتوانیم نهضت 
خدمت رس��انی به ش��هروندان را ادامه دهیم. وی 
ادامه داد: قرار ش��د در منطقه 11، 10 میدان میوه 
و تره ب��ار دیگر احداث کنیم تا خدمت رس��انی به 
ش��هروندان این منطقه افزایش پیدا کند.ش��هردار 
تهران درب��اره احداث بوس��تان دامپزش��کی نیز 
گفت: با دس��تگاه های مختل��ف در این خصوص 
تعام��ل خوب��ی برق��رار ش��د و این بوس��تان نیز 
م��ورد افتتاح قرار گرفت. نجف��ی درباره توافق با 
وزارت راه و شهرس��ازی درباره زمین های منطقه 
17 و 18 نی��ز اظهار داش��ت: ب��ا توافق صورت 
گرفته 170 هکتار از زمین ه��ای راه آهن مناطق 
17 و 18 در اختیار ش��هرداری ق��رار گرفت که 
در این رابطه 450 میلیارد تومان نیز ش��هرداری 
ب��رای خرید زمین ها اختصاص داده اس��ت که از 

طریق امالک و امکانات و منابع شهرداری تهران 
پرداخت و تحویل ش��هرداری داده می ش��ود. وی 
گفت: طرح جامعی برای این زمین در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت که با توجه به اینکه عرض زمین کم 
اس��ت و بارگذاری زیادی نمی ت��وان آنجا انجام 
داد بخش��ی از فضای این زمی��ن تبدیل به فضای 
س��بز می ش��ود و بخ��ش دیگر نی��ز کاربری های 
دیگری خواهد داشت. ش��هردار تهران در بخش 
 دیگ��ری از س��خنانش در خصوص پ��ادگان 06 

گفت: با پ��ادگان 06 ارتش نیز هنوز به نتیجه ای 
نرس��یده ایم و اگ��ر تواف��ق الزم ص��ورت بگیرد 
در قب��ال ارائه خدمات و امالک ب��ا ارتش اقدام 
خواهیم کرد. نجفی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی 
بر اینکه خط 7 مترو چه زمانی افتتاح می ش��ود، 
گفت: سال هاس��ت یک س��وم بودجه ش��هرداری 
ته��ران از طری��ق منابع غیرنقدی تأمین می ش��ود 
و شهرداری بخش��ی از امالک در اختیار خود را 
به فروش می رس��اند تا برای فعالیت های عمومی 

خ��ود هزینه کن��د. وی ادامه داد: بودجه امس��ال 
ش��هرداری نیز بیش از 17 هزار میلیارد تومان به 
تصویب رس��یده اس��ت که 6 هزار میلیارد تومان 
آن غیرنقدی است.شهردار تهران افزود: قرار نبوده 
است ملکی فروخته نشود، هنگامی که شهرداری 
ملک��ی را در اختیار دارد می توان��د آن را تبدیل 
به احس��ن کند و برای دیگر خدمات شهر هزینه 
کند. وی بیان داش��ت: بنده امیدوار هستم قبل از 
سال 96 این خط مورد افتتاح و بهره برداری قرار 
بگی��رد و از همکارانم نیز خواس��ته ام که این مهم 
انجام ش��ود. امیدواریم که خط 7 مترو را تا پایان 
امس��ال مورد بهره برداری قرار دهیم اگر هم تا آن 
موق��ع آماده نش��د دالیل آن را به م��ردم توضیح 

خواهیم داد. 
شهردار تهران درباره فاینانس خرید اتوبوس 
اظهار داش��ت: ب��ه دنب��ال تأمین هزار دس��تگاه 
اتوبوس برای ش��هر تهران از این طریق هستیم که 
در آین��ده 400 دس��تگاه وارد حمل ونقل عمومی 
می شود، البته در حوزه حمل ونقل عمومی در صد 
روز گذش��ته کار مهمی انج��ام نداده ایم. مقداری 
واگ��ن مت��رو و  اتوبوس جدی��د وارد حمل ونقل 
عمومی شد که اقدامات گسترده در این خصوص 

نیاز به منابع مالی زیادی دارد. 

شهردار تهران در جمع خبرنگاران اعالم کرد

بازگشایی مجدد خط 7 مترو ، نیازمند۴00 میلیارد تومان بودجه 

احضار متهم .
متهم ایمان حسین پور چهنویی به اتهام شرکت در کالهبرداری و جعل و استفاده 
از سند مجعول تحت تعقیب میباشد که موظف است در جلسه رسیدگی مورخ 
96/10/5 ساعت 12 ظهر در شعبه 111 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر شود و 
در صورت عدم حضور اقدام قانونی خواهد بود.ضمنا محل حضور بلوار شهید 

شیرودی- نبش شیرودی 13 –مجتمع قضایی عدالت می باشد .
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 111  دادگاه کیفری دو مشهد)111جزایی 
سابق( 39121 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139660313010001397 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای عبدالرحمن اباذری بوکانی فرزند علی بش��ماره شناسنامه 4369 صادره از بوکان در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 30/35 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک باقیمانده 130- اصلي واقع در بخش 17 
شهرستان بوکان خریداري از آقایان 1-مرحوم اسماعیل ایلخانیزاده و 2-عباس ایلخانیزاده و خضر ایلخانیزاده و 
حسن ایلخانیزاده )با وکالت آقای ناصر علیار( احادی از وراث مرحوم عبداله ایلخانیزاده 3-جمشید ایلخانیزاده 
احدی از وراث مرحوم خضر ایلخانیزاده و خانم فوزیه ایلخانیزاده احدی از وراث مرحوم محمدامین ایلخانیزاده 
مع الواسطه محرز گردیده که برای آن پالک 130-اصلی تعیین و اختصاص یافته است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله  15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند . 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/9/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/9/29 

محمود خضرزاده- رئیس ثبت اسناد و امالك بوکان 

آگه��ي موضوع ماده3 قان��ون و ماده13 آئین نامه قانون تعیی��ن تكلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي ش��ماره 13966031301001245 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بوکان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای احمد جهان پور فرزند حس��ن بش��ماره شناسنامه 
557 صادره از سیمینه در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 60 مترمربع مفروز و مجزی شده 
از پالک باقیمانده 761 فرعی از 131- اصلي واقع در بخش 17 شهرستان بوکان خریداري از 
آقای محمد شهامت احدی از وراث مرحوم حسین شهامت مع الواسطه محرز گردیده که برای 
آن پالک 4235 فرعی از 131- اصلی تعیین و اختصاص یافته است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند . بدیهي اس��ت در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/9/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/9/29 

محمود خضرزاده- رئیس ثبت اسناد و امالك بوکان 

آگه��ي موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

براب��ر راي ش��ماره 139660313003002516 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رس��مي مستقر در واحد ثبتي 
خوي تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای صالح الدین حسینی بشماره 
شناسنامه 112 به شماره کدملی 2801568295 صادره از خوی ف محمد در 
یک باب خانه به مساحت 218/55 مترمربع نسبت به ششدانگ پالک 62 فرعي 
مفروزه از 1 از 3628- اصلي واقع در بخش 2 خوی خریداري از صالح الدین 

حسینی به عنوان مالک رسمی محرز گردیده است .  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند . بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
پرویز سلیمانپور- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان خوي 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/08/29  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/09/14 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139660313003002531 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي خوي تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي قلی حس��ین زاده بشماره شناسنامه  286 به شماره 
کدملی 2800822971 صادره از خوی ف  حس��ن در یک باب خانه به مساحت 
225 مترمربع نس��بت به ششدانگ پالک 36 فرعي مفروزه از- از 4804- اصلي 
واق��ع در بخش 2 خوی خری��داري از وراث حیدرزاده خوئی و مکرمه محمودی 
و غیره پس از قبول ثبت نس��بت به 27 سهم از 28 سهم یکدانگ به عنوان مالک 

رسمی محرز گردیده است .  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند . بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
پرویز سلیمانپور- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان خوي 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/08/29  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/09/14  

آگهي  قانون تعیین تكلیف وضعیت  ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
)موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه(

 هیات حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اسناد وامالک  میاندوآب بشرح زیر تصرفات 
مفروزي و مالکانه اشخاص راتایید وبه جهت عدم دسترسي به مالکین مقرر شده است پس 
از نشرآگهي سند مالکیت رسمي صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجراي ماده 3 قانون 
مذ کور و آئین نامه اجرایي آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین 
مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهي مي شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند 
حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین آگهي اعتراض کتبي خود را مستقیما به اداره 
ثبت واسناد و امالک میاندوآب تسلیم نموده وباید یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت  اسناددادخواست بمرجع ذیصالح قضایي تقدیم نمایند در غیر اینصورت سند مالکیت 
مورد تقاضاي متصرف براساس مدلول راي صادره در حدود مقررات صادر خواهد شد و 

صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه  نخواهد بود .
1- راي ش��ماره 139660313006003775 مورخ��ه 96/08/11 تقاضای  بیوک آقا 
مروتی قره تپه مبنی بر صدور سندمالکیت ششدانگ یکباب خانه قسمتي از پالک 16115 
فرعی از یک اصلی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب خریداري ش��ده از  مقصود 
جعفرزاده پرونده هیات 231-96 به مس��احت 250 مترمربع که براي آن پالک 27391 

فرعی تعیین شده است . 
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 96/08/29 

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 96/09/14   
خیري- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك میاندوآب      م الف52  

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139660313003002504 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي خوي تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای اصغر اباطی زاده بشماره شناسنامه 740 به شماره 
کدملی 2802607014 صادره از خوی ف محمد در یک باب خانه به مساحت 
200 مترمربع نسبت به ششدانگ پالک 36 فرعي مفروزه از- از 2151و3167- 
اصلي واقع در بخش 2 خوی خریداري از مجید رضالو و حس��ن اسماعیل لو و 

اسماعیل سالم خوئی به عنوان مالک رسمی محرز گردیده است .  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند . بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
پرویز سلیمانپور- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان خوي 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/08/29 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/09/14 

آگه��ي موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

براب��ر راي ش��ماره 139660313003002376 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي خوي 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای سلمان کلب خانی بشماره شناسنامه 
2355 به شماره ملی 2801114812 صادره از خوی ف عزیز در یک خانه به 
مساحت 100 مترمربع نسبت به ششدانگ پالک 179 فرعي مفروزه از- از 42- 
اصلي واقع در بخش 2 خوی خریداري از عبدالعلی شهیدی و رکسانا شفیعی به 

عنوان مالک رسمی محرز گردیده است .  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند . بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
پرویز سلیمانپور- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان خوي 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/08/29  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/09/14  

آگه��ي موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

براب��ر راي ش��ماره 139660313003002518 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي خوي 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي خانم ذکیه وهاب پور بشماره شناسنامه 
364 به ش��ماره کدملی 2802425307 صادره از خوی ف صادق در یک باب 
خانه به مساحت 329/10 مترمربع نسبت به ششدانگ پالک 48 فرعي مفروزه 
از- از 4735- اصلي واقع در بخش 2 خوی خریداري از میر باقر رسولی و افسر 

ابوذری به عنوان مالک رسمی محرز گردیده است .  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند . بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
پرویز سلیمانپور- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان خوي 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/8/29  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/9/14 

آگه��ي موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

براب��ر راي ش��ماره 139660313003002402 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي خوي 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای قریب یوس��فی بشماره شناسنامه 
620 به شماره ملی 2801535265 صادره از خوی ف احمد در یک باب زمین 
مزروعی خانه به مساحت 9695/60 مترمربع نسبت به ششدانگ پالک 1195 
فرعي مفروزه از- از 33- اصلي واقع در بخش 9 خوی خریداري از خالد بابازاده 

به عنوان مالک رسمی محرز گردیده است .  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند . بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
پرویز سلیمانپور- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان خوي 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/08/29  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/09/14 

سه شنبه 14آذر 1396 سال سیزد               هم ـ شماره 3245             

اجرائيه  محكوم له- افشين منتجبى ف عطا  محكوم عليه- شركت تعاونى مسكن صنايع دفاع 
– اداره كل راه و شهرسازى استان تهران- رضوان سليمى ايروموسى محكوم به –به موجب 
درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970242300643 
محكوم عليهم محكومند به تعاونى مسكن به اخذ پايانكار و صورتمجلس تفكيكى و حكم به 
محكوميت خواندگان به حضور در يكى از دفاتر رسمى ثبت اسناد و امالك و انتقال مورد 
معامله شش دانگ يك باب مغازه تجارى بشرح مندرج در قرارداد واگذارى و مبايعنامه و 
وكالت رسمى پيوست دادخواست و پاسخ استعالم ثبتى قطعه 3121 تفكيكى از پالك هاى 
25-26 فرعى از 93 اصلى مفروز از پالك اصلى مذكور واقع در حكيميه بخش 11 تهران 

بنام خواهان صادر و اعالم مى نمايد
تهران باهنر  شهيد  عمومى  دادگاه   126 شعبه  دفتر  مدير     110/118013   

مجيد  مجيد-  خلج ف  فاطمه  عليه-  محكوم  احمد  ايزدى ف  فرامرز  له-  محكوم  اجرائيه    
طاهرى بهمند ف على- شرك تعاونى مسكن خيرانديشان نوين –سازمان ملى زمين و مسكن 
–عليرضا لشكرى ورنياب ف قربان- حسين مومنى ف محمد  محكوم به –به موجب درخواست 
اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970242301361 محكوم 
عليهم محكومند به حضور در يكى از دفاتر رسمى ثبت اسناد و امالك و انتقال مبيع به شرح 
مندرج در قرارداد و بشرح فوق و بشرح مندرج در پاسخ استعالم ثبتى قطعه 3117 از پالك 
ثبتى 1246 از 93 اصلى بخش 11 تهران ثبت تهرانپارس به مساحت حدود 133/02 متر 

مربع در حق خواهان صادر واعالم مى نمايد وهزينه اجرايى به صندوق دولت . 
تهران  باهنر  شهيد  حقوقى  دادگاه   126 شعبه  دفتر  مدير     110/118011  

حقوقى  عمومى  دادگاه   115 شعبه   9609980242800547 كالسه  پرونده  دادنامه   
باقر   محمد  ف  كوچك  آقا  كربالدى  منير  خواهان-  تهران   باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع 
–خواهان  الزام به فك پالك خودرو  گردشكار   – خوانده- مجتبى فاخر ف محمد خواسته 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين 
شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به تصدى 
امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى دادگاه- در خصوص دعوى منير كربالئى آقا 
كوچك ف محمد باقر به طرفيت خوانده مجتبى فاخر فرزند محمد به خواسته الزام خوانده 
انضمام خسارات  به  ايران 44  انتظامى 943 ب43  به شماره  پرايد  به فك پالك خودرو 
دادرسى با عنايت به محتويات پرونده و مبايعه نامه پيوست دادخواست كه مطابق مفاد آن 
خواهان خودرو موصوف را به خوانده فروخته است نظر به اينكه پس از انعقاد بيع خوانده 
موظف به تعويض پالك فروشنده و نصب پالك مربوط به خود و انتقال خودرو به نام خود 
مى باشد كه تاكنون به اين تعهد عمل ننموده و نظر به اينكه خوانده با وصف ابالغ اخطاريه 
با  و  ترتيب  بدين  نياورده است  بعمل  و دفاعى  ايراد  و  نيافته  در جلسه دادرسى حضور 
احراز تعلق پالك فوق و به خواهان حسب پاسخ استعالم واصله از پليس راهور مضبوط 
در پرونده و اينكه استفاده خوانده از پالك وى موجب ثبت تخلفات و جرائم و تصادفات 
احتمالى بنام خواهان خواهد شد لذا دادگاه دعوى مطروحه را وارد تشخيص و به استناد 
پالك  فك  به  خوانده  الزام  به  حكم  مدنى  دادرسى  آئين  قانون   519-515-198 مواد 
به مركز راهنمايى  و تحويل آن  ايران 44  انتظامى 943 ب43  به شماره  پرايد  خودروى 
و رانندگى و تعويض پالك خودرو فوق الذكر و نيز پرداخت مبلغ 2508000 ريال بابت 
خسارت دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره ظرف مدت بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف بيست روز پس از آن دادگاه تجديدنظر 

استان تهران قابل تجديدنظر خواهى مى باشد . 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   115 شعبه  رئيس      110/118009  
دادنامه پرونده كالسه 9609980216600826 شعبه 266 دادگاه خانواده مجتمع قضايى 
خانواده دو تهران تصميم نهايى شماره 9609970216601292 خواهان- آرميتا باش كار 
ف كوشا  خوانده- كوشا باش كار  خواسته – اذن در ازدواج  گردشكار –خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت 
به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به تصدى امضا كننده زير 
تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور راى مى نمايد  راى دادگاه – در خصوص دادخواست آرميتا باش كار ف كوشا بطرفيت 
پدرش كوشا باش كار كه ولى قهرى وى مى باشد مبنى بر اجازه ازدواج بدون لزوم تحصيل 
اجازه وى به دليل مفقود بودن او و اينكه عادتا استيذال از وى غير مقدور است و نظر به 
اينكه خواهان نامزد خود را به اين شرح معرفى نموده و سينا على اكبر فرزند على شاغل در 
بازار بزرگ سراى حاج حسين مغازه گيوه چى مى باشد نظر به اينكه دادگاه با تحقيقات الزم 
االجرا نموده كه به خوانده دسترسى وجود ندارد و اقدامات قانونى نسبت به نشر آگهى در 
مورد خوانده مجهول المكان نيز معمول گرديده و از طرفى دادگاه نامزد معرفى شده را هم 
كفو خواهان و خواهان را رشيده و بالغ ميداند لذا بنا به تجويز ماده 1044 قانون مدنى به 
وى اجازه ميدهد به يكى از دفاتر رسمى ثبت ازدواج مراجعه و وصلت مزبور را با اجراى عقد 
نكاح منعقد و نسبت به ثبت رسمى آن در معيت نامزدش اقدام نمايد در اين خصوص دفاتر 
رسمى ثبت ازدواج مكلف هستند اين واقعه نكاح را بدون لزوم تحصيل اذن ولى قهرى زوجه 
با مهريه 130 عدد سكه تمام بهار آزادى ويك سفر حج عمره و تعداد 1376 عدد شاخه گل 
رز به ثبت برسانند دفتر ثبت ازدواج مكلف به درج شرايط ضمن عقد و رعايت تشريفات و 
مقررات اوليه ثبت ميباشد راى صادره غيابى بوده و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين دادگاه وسپس ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر 

مركز استان تهران مى باشد . 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   266 شعبه  رئيس      110/118001  

تفاهم-گروه شهری:معاون فرهنگی سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران با تشریح برنامه های مراکز فرهنگی هنری شهر تهران در هفته 
وحدت، گفت: این برنامه ها با هدف تبیین رفتار پیامبر)ص( با قشر جوان اجرایی می شود.

حجت االسالم حسن ناصری پور، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران، ضمن گرامیداشت هفته وحدت و تبریک میالد 
فرخنده پیامبر )ص( برنامه های این سازمان را در این هفته تشریح کرد و گفت: همزمان با آغاز هفته وحدت و میالد حضرت رسول اکرم)ص( و امام 
جعفر صادق)ع( که در تقویم ملی کشور به نام روز اخالق و مهرورزی نامگذاری شده، بیش از 30 فرهنگسرا در 22 منطقه شهر تهران، با برگزاری 
برنامه هایی، به استقبال این روز می روند.وی با تأکید بر اینکه محور کارها و فعالیت های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در هفته وحدت، 
برنامه سیره و سبک زندگی رسول ا... )ص( است، افزود: این برنامه ها با هدف تبیین رفتار پیامبر)ص( با قشر جوان به عنوان مهم ترین موضوع 
در طول این هفته انجام می شود. حجت االسالم ناصری پور ادامه داد: محور بعدی فعالیت های ما برپایی جشن  است. در جمعه گذشته و جمعه هفته 
پیش رو برنامه »آدینه ها عیدند« در فضاهای فرهنگی شهر تهران با موضوع سیره و سبک زندگی رسول ا...)ص( برگزار می شود. همچنین برنامه ای 
با عنوان »مشق صلوات« چند دوره آن برگزار شده و امسال توسط فرهنگسرای بهاران در منطقه 17 امروز برگزار می شود.معاون فرهنگی سازمان 
فرهنگی - هنری شهرداری تهران افزود: فرهنگسرای خاتم نماهنگ ویژه ای را برای موضوع سیره پیامبر)ص(، آماده کرده است، که در روزهای 
منتهی به میالد حضرت محمد)ص(، رونمایی می شود. همچنین جشن »کتاب یار« از دیگر برنامه های این هفته است. این جشن به مناسبت اولین 
آیاتی که بر پیامبر نازل ش��د، روز سه ش��نبه 14 آذرماه با حضور همه دست اندرکاران کتاب و کتاب خوانی و مجموعه مدیریت شهری شهرداری 
تهران برگزار می شود. وی در ادامه با بیان اینکه در کانون های ادبی چهار محفل شب شعر نبوی با موضوع میالد پیامبر)ص( برگزار می شود، اظهار 
کرد: برنامه های منطقه ای ویژه ای پیش بینی شده که فرهنگ سراها و خانه های فرهنگ ما به یاد و نام پیامبر عظیم الشأن اسالم برگزار می کنند.معاون 
فرهنگی سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران با اشاره به اینکه در روز والدت حضرت محمد)ص(، تمامی فرهنگسراها دایر است، بیان کرد: 
در بعداز ظهر این روز جشن بزرگی را برگزار خواهیم کرد که محوریت آن میدان امام حسین)ع( است.حجت االسالم ناصری پور در ادامه با تشریح 

ویژه برنامه های مناطق مختلف پایتخت به مناسبت هفته وحدت پرداخت.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی- هنری تشریح کرد

 آزاد سازی 5 هکتاربزرگداشت هفته وحدت با محور تبیین رفتار پیامبر)ص( در فرهنگسرا ها 
 از حریم شمالی تهران

5 هکتار از اراضی تصرف ش��ده توس��ط افراد س��ودجو در حریم 
ش��مالی تهران ، با اجرای عملیات رفع خالف، آزادسازی شد.به گزارش 
روابط عمومی ش��هرداری منطق��ه یک ،محمد رضاپور ،مس��ئول حریم 
معاونت شهرسازي و معماري شهرداری منطقه یک  با  بیان مطلب فوق 
اظهار داشت : با هدف حفظ و صیانت از حریم شمالی تهران و جلوگیری 
از تخلف زمین خواری در ارتفاعات، با حضور مامورین شهرداری منطقه 
ی��ک، نیروهاي حریم بان و ش��هربان، فرمانداري ، نی��روي انتظامي و... 
در محدوده جاده لش��گرک، کوي بنفشه ،پنج هکتار از اراضی فوق رفع 
تصرف شد.وی گفت: افراد سودجو و زمین خوار به صورت غیر قانونی 
اق��دام به تصرف این محدوده و احداث محل هایی برای نگهداری طیور 
و... ک��رده بودند که با تمام توان و ب��ه طور کامل این متحدثات تخریب 
و فضا آزاد ش��د.رضا پور تصریح کرد: این زمین با کاربری فضای س��بز 
بوده که با انجام عملیات آزادس��ازی و رفع خالف به کاربری اولیه خود 
برگش��ت داده شد.مسئول حریم ش��هرداری منطقه یک گفت : شهرداری 
منطقه یک در ارتفاعات شمال تهران وحریم منطقه یک با تمام توان در 
جهت جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز و دخل وتصرفات، با متخلفان 

برخورد قاطع خواهد داشت .

    


