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قطره چکانی بودن اعتبارات
اجرای پروژههای آبخیزداری
در کرمانشاه

معـاون آبخیـزداری اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری
اسـتان کرمانشـاه بـا اشـاره بـه قطـره چکانـی بـودن
اعتبـارات اجـرای پروژههـای آبخیـزداری ،گفـت :ایـن
اعتبـارات بـرای اجرایی شـدن پـروژه هـای آبخیزداری
کافی نیسـت.
علیاکبـر دارابـی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایسـنا
منطقـه کرمانشـاه ،میـزان اعتبـارت سـاالنه بـرای
اجـرای پروژههـای آبخیـزداری را در حـوزه اعتبـارات
ملـی در حـدود  10میلیـارد تومـان و در حـوزه اعتبارات
اسـتانی حـدود دو میلیـارد تومـان اعلام کـرد و افزود:
ایـن اعتبـارات قطـره چکانـی بـرای اجـرای پروژههای
آبخیـزداری کافـی نیسـت.
دارابـی سـپس تنهـا راهـکار مقابلـه بـا بحـران آب را
اجـرای پروژههـای آبخیـزداری عنـوان و اظهـار کـرد:
بـا اجـرای پروژههـای آبخیزداری بـه طـور  100درصد
میتـوان بـر مشـکل کمآبـی فائـق آمـد.
معـاون آبخیـزداری اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری
اسـتان کرمانشـاه اضافـه کرد :پـروژه هـای آبخیزداری
ضمـن اینکـه خشکسـالیها را کنتـرل کـرده ،از وقـوع
سـیل در بارانهـای شـدید هـم جلوگیـری میکنـد .بـه
ایـن ترتیـب که بـا نفـوذ دادن آب در دل زمیـن در زمان
بـارش هـای زیـاد از جاری شـدن آن به صورت سـیل و
نهایتـا هـدر رفـت آب جلوگیری کـرده و از ایـن طریق
بـه ذخیـره آب در زمـان خشکسـالی هم کمـک میکند.
دارابـی بـا بیـان اینکـه بـه ازای اجـرای پـروژه هـای
آبخیـزداری در سـطح هـر هکتـار  250مترمکعـب آب
اسـتحصال خواهـد شـد ،افـزود :آب تولید شـده در پی
اجـرای این پـروژه ها یک پنجـم هزینه آب تولید شـده
در پـروژه هـای سدسـازی هزینـه دارد.
وی بـا اشـاره بـه کـم بـودن هزینه اجـرای پـروژه های
آبخیـزداری در مقایسـه با سدسـازی ،گفت :سدسـازی
برای مقابله با خشکسـالی در دنیا منسـوخ شـده اسـت.
دارابـی اضافـه کـرد :بـا اجـرای پروژههای آبخیـزداری
بـه ازای هـر هکتـار ،فرسـایش خـاک تا هشـت تن در
هکتـار کاهش پیـدا کرده ،ضمـن اینکه اجـرای این نوع
پـروژه هـا منجـر بـه کاهش رسـوب خـاک سـاالنه به
میـزان سـه تـن بـه ازای هر هکتـار خواهد شـد.
کنتـرل سـیل و رسـوب ،تغذیـه آبهـای زیرزمینـی،
حفاظـت خـاک و ...از مهمتریـن اهـداف اجـرای
پروژههـای آبخیـزداری اسـت کـه دارابی به آنها اشـاره
کر د .
دارابـی در ادامـه بـا بیـان اینکـه از مجمـوع مسـاحت
دو میلیـون و  499هـزار هکتـاری اسـتان حـدود 725
هـزار هکتـار آن بـرای اجـرای پـروژه های آبخیـزداری
مـورد مطالعـه قـرار گرفته ،گفت :بقیه مسـاحت اسـتان
بـرای اجـرای پروژههـای آبخیـزداری نیـاز بـه مطالعـه
دارند.
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اصفهــان -گــروه گــزارش -ایمــان محمــدی-
شــهردار اصفهــان روز چهارشــنبه در جایــی میزبــان
مدیــران مســوول مطبوعــات اســتان اصفهــان بــود
کــه پیشــترها و در طــول صــدارت ســه دوره ای
اصــول گرایــان ،بیشــترین کارکــردش حضــور
معاونــان شــهردار بــرای پــرده بــرداری از حجــم
انجــام وظیفــه آنــان بــود ،امــا اینجــا بنــای شــهردار
بــر شــنیدن بــود ،دریافــت پیشــنهادات ،ارایــه
راهکارهــا و هــم اندیشــی دربــاره فــردای اصفهــان،
همانطــور کــه در مــورد گــروه هــای صنفــی یــا
اقشــار تاثیرگــذار نیــز چنیــن کــرده بــود.
امــا جلســه برخــاف آنچــه ممکــن اســت در مــورد

نــگاه برابــر و بــدون خــط کشــی بــه مطبوعــات
شــده بودنــد کــه شــهرداری اصفهــان در یــک دوره
دوازده ســاله حداقــل ،در یــک خــط مشــخص بــود و
خطکــش ایــن روزنامــه هــا بــود کــه منتقــدان را مــی
نواخــت .مدیــر یکــی از روزنامــه هــا کــه عــدد تیــراژ
آن در عالــم واقــع اگــر چهــار رقمــی شــود ،جشــن
مــی گیــرد ،از نبــودن امضــای شــهردار بــر دعــوت
نامــه رنجیــده خاطــر شــده و تبریــک شــهردار بــه
کارکنــان روزنامــه زیــر نظــر شــهرداری را تبریــک
نــوروزی بــه خــودش تلقــی کــرد.
نمایشــگاه مطبوعــات ســال جــاری عــاوه بــر
اینکــه غایبــان زیــادی داشــت ،محــل خوبــی بــرای

مطبوعــات یــا رفــع تکلیــف ،یــادآوری جایــگاه قلــم
بــه مدیــران مســوول یــا دفــاع از روشــی کــه بــرای
انجــام وظیفــه خــود دارد؟ نــوروزی بایــد چــه کنــد!
او از مشــاوری رونمایــی مــی کنــد کــه پیشــتر هــم
در یکــی از نهادهــای اقتصــادی شــهر اصفهــان،
ســابقه طوالنــی دارد و توانســته در میــان مطبوعــات
کــه بــه گفتــه نــوروزی از مــال دنیــا بهــره ای نبردند،
خــاف آن را ثابــت کنــد ،مشــاوری کــه فرصــت
تشــکر از پیــام هــای تبریــک بــرای انتصــاب بــه
ســمت جدیــدش را غنیمــت شــمرد ،ســمتی کــه
نامــش را بیشــتر تکــرار مــی کنــد ،نامــی کــه ایــن
روزهــا در مطبوعــات اصفهــان ،فراوانــی زیــادی پیــدا

دیگــر نشســت هــای شــهردار گفتــه شــود ،یــک
شکســت تمــام عیــار بــود ،پیشــنهادات ناپختــه،
تکــراری ،تاریــخ گذشــته و نشــانه دوری بخــش
زیــادی مدیــران مســوول از فضــای عمومــی اســتان
و کشــور ،شــرایط و ضوابــط اقتصــادی ،جایــگاه
شــهرداری و باالتــر از آن جایــگاه مطبوعــات بــه
عنــوان رکــن چهــارم دمکراســی بــود ،موضوعــی
کــه ظاهــرا ،قــدرت اهلل نــوروی شــهردار ،بهتــر از
اکثریــت جمــع حاضــر بــدان بــاور داشــت.
یکــی از مدیــران مســوول کــه بــه تازگــی زمزمــه
هــای انتصابــش بــه سرپرســت مجتمــع مطبوعاتــی
هــم مطــرح شــده ،خواســتار کاهــش اجــاره هــای
دفاتــر ایــن مجموعــه شــد ،بــا ایــن اســتدالل کــه
بســیاری از نشــریات ،توانایــی پرداخــت همــان
مبلــغ ناچیــز را هــم ندارنــد! و کســی از او ســووال
نکــرده وقتــی نمــی شــود و نمــی توانــد چــرا کســی
اصــرار بــر مانــدن دارد ،نشــریاتی کــه توانایــی چنیــن
اجــاره هــای ســبکی را ندارنــد ،جذابیــت یــا
مقبولیتشــان در حــدی نیســت کــه بتواننــد مخــارج
خــود را تامیــن کننــد پــس الجــرم جــزو ریــزش هــا
محســوب خواهنــد شــد ،همانطــور کــه بســیاری از
روزنامــه هــا رشــد مــی کننــد و بعــد از آنهــا نشــانی
نمــی ماند.چندیــن روزنامــه اصفهانــی کــه انتشــار
سراســری دارنــد در ایــن نشســت در حالــی مدعــی

همراهــی خبرنــگاران و روزنامــه نــگاران بــا شــهردار
جدیــد در ســفری دســت جمعــی شــد کــه علــی رغــم
دعــوت شــهرداری ،تنهــا  32نفــر از خبرنــگاران و
روزنامــه نــگاران را بــا خــود همــراه کــرد ،امــا وقتــی
یــک مدیــر مســوول بگویــد ســه یــا چهــار نفــر،
نشــان مــی دهــد ارتبــاط شــهردار بــا مطبوعــات
را متــرادف ارتبــاط بــا مدیــران آنهــا مــی دانــد،
ســخن و انتقــاد عجیبــی کــه مشــت برخــی از اهالــی
مطبوعــات را پیــش شــهردار بــاز مــی کنــد.
هــم اندیشــی چهارشــنبه در حالــی برگــزار شــد کــه
مطبوعــات اصفهــان بــه جز چند نشــریه و ویــژه نامه،
تبدیــل بــه ویتریــن ارایــه خبرهــای ســوخته ،بانشــر
تولیــدات دیگــران یــا مطالــب واپــس گرایانــه و نــخ
نمــا گشــته انــد ،امیدشــان آگهــی اســت و آگاهــی
برایشــان محلــی از اعــراب نــدارد ،ایــن را مــی توانیــد
از حجــم بــاالی ضایعــات کاغــذی دریافــت ،روزنامــه
هــا و مجالتــی کــه بــاز نشــده بــه دیــگ خمیــر مــی
رونــد! ممکــن اســت کســی بگویــد مطالعــه کــم
شــده اســت ،امــا همیــن امــروز نشــریاتی هســتند
کــه بــر ســر خریــدن آخریــن نســخه آن بایــد قرعــه
کشــید.
بــا ایــن اوصــاف شــهردار محتــرم قــرار بــوده از
جلســه چــه چیــز عایــدش شــود؟ انــدازه گیــری
نســبت ســهم خواهــی هــا و ســنجش حساســیت

کــرده اســت.
شــهردار کــه حضــورش حاصــل خــرد جمعــی و
اراده شــهروندان بــرای تغییــر اســت ،در قامــت یــک
شــنونده خــوب ظاهــر شــد ،توانســت ضعــف هــای
دیگــر زیرمجموعــه هــای خــود را مدیریــت کنــد و
در صحبــت هــای بــه نســبت کوتاهــی( نســبت بــه
اســاف خــود) نشــان دهــد ،شــناخت خوبــی از نقــش
مطبوعــات دارد ،امــا بــه دلیــل ســابقه اش ،درک
درســتی از ماهیــت تغییریافتــه آنــان در اصفهــان
نــدارد .او اتمســفری را بــه یــاد دارد کــه
روزنامــه نــگار از نقــد هراســی نداشــت و تحلیــل هــا،
عمقــی بیشــتر از چنــد بنــد انگشــت داشــت.
شــاید نــوروزی هنــوز از عمــق فاجعــه ای کــه
کمــک هــای مالــی و حضــور نهادهــای عمومــی
درروزنامــه داری بــه وجــود آورده ،درک درســتی
بــه دســت نیــاورده اســت ،از پولــی شــدن ارزش هــا
در ایــن چنــد ســاله و تاثیــر آن بــر رفتارهــای
غوغاســاالرانه ،داغــی بــه دل نــدارد امــا بهتــر اســت
بدانــد او و تیمــش بــرای گــذر از تاکتیــک هــای نــخ
نمــا و اســتراتژی هــای ســوخته در فرآینــد توســعه ،بــه
اســتفاده از تولیــد محتــوای مناســب و پیشــرو اهمیــت
بدهــد و ســعی کنــد تغییــری در پارادایــم هــای ناکارآمــد
قــرن بیســتمی ایجــاد کنــد ،تغییــری کــه امیــد بــه فــردا
را از رویاهــای تعبیرناپذیــر تمیــز خواهــد داد.

آگهی مزایده

ردﻳﻒ

آدرس

ﻧﻮع

ﻛﺎرﺑﺮي

1

ﺷﻴﺮاز -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺮﻳﻤﺨﺎن زﻧﺪ -ﺑﻪ ﻃﺮف

زﻣﻴﻦ

ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ

2

4

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

104/4

ﺗﺠﺎري – اداري

2777/80
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

دوم -ﺳﻤﺖ ﭼﭗ -ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪﻫﺎي  24و

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
وﻳﻼﻳﻲ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

 199ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

107

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺷﻴﺮاز -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ -ﺧﻴﺎﺑﺎن

آﭘﺎرﺗﻤﺎن

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

108/5

روﺑﺮو ﭘﺎﺳﺎژ ﻓﺮﺟﺎدﻳﺎن -ﺟﻨﺐ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ
زﻧﺪ -ﭘﻼك 201

25

اردﻳﺒﻬﺸﺖ -ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻤﺎره  – 6ﭘﻼك – 2
ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ واﺣﺪ اول

اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ

ﻋﺮﺻﻪ

اﻋﻴﺎن

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺷﻴﺮاز-ﺑﻠﻮار ﺳﺮداران -ﺧﻴﺎﺑﺎن رﻳﺎﺳﺘﻲ

سال بیست و سوم شماره 6258

امید به فردا ،چشم انداز یا رویاهای شهردار

بانک کارآفرین در نظر دارد امالک مازاد مشــروحه ذیل را در شهرســتان شــیراز به صورت
بانک کارآفرین (شش دانگ) با شرایط نقد /نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
(شرکت سهامی عام) شرایط و نحوه شرکت در مزایده:
-1مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل  5درصد مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که
می بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده (قابل پرداخت در تمامی شعب بانک
کارآفرین) واریز و اصل رسید آن را با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابی تحویل نمایند.
-2متقاضیانی که جهت دریافت اســناد مزایده به صورت حضوری به بانک مراجعه می کنند می بایســت فیش
واریزی به مبلغ  200/000ریال به شماره حساب  01-651-9به نام امور مالی بانک واریز نمایند.
-3بانک در قبول یا رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
-4کلیه امالک مربوطه با وضع موجود و شــرایط روز ملک به فروش می رسند و بانک تعهدی از بابت هرگونه
طرح احتمالی امالک (مطروحه از جانب شهرداری) نخواهد داشت و خریدار شخص ًا مسئول می باشد.
-5در مواردی که سهم الشرکه به صورت مشاعی واگذار می گردد بانک هیچ گونه مسئولیتی در قبال افراز سهم
مشاعی و اخذ سند تفکیکی ندارد و خریدار شخص ًا مسئول می باشد.
شرایط پرداخت بهای مورد معامله:
-1نقد 50 :درصد بهای مورد معامله ظرف مدت  10روز از تاریخ اعالم نتایج بازگشایی پاکات و مابقی ثمن معامله
پس از اخذ استعالمات مربوطه از مراجع ذیربط و همزمان با انتقال قطعی مورد معامله و تحویل ملک به خریدار
در دفاتر اسناد رسمی دریافت می گردد.
-2نقد و اقساط:
گروه الف) اجاره به شــرط تملیک  50درصد بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد 50 ،درصد به صورت
اقساط  24ماهه با نرخ  18درصد
گروه ب) اجاره به شــرط تملیک  40درصد بهای مورد معامله همزمــان با انعقاد قرارداد 60 ،درصد به صورت
اقساط  36ماهه با نرخ  20درصد
گروه ج) اجاره به شــرط تملیک  30درصد بهای مورد معامله همزمــان با انعقاد قرارداد 70 ،درصد به صورت
اقساط  48ماهه با نرخ  22درصد
*در شرایط مساوی بودن قیمت پیشنهادی ،تقاضای نقدی برای کلیه امالک در اولویت می باشد.
*متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر از وضعیت مورد واگذاری ،بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده
می توانند از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک هفته (غیر کاری) بــه «شعبه کریمخان زند شیراز» واقع در شیراز،
بلوار کریمخان زند ،مقابل خیابان هفتم تیر با شماره تلفن های  071-32340520-5مراجعه و یا از طریق سایت
اینترنتی  www.karafarinbank.irجهت دریافت فرم شرکت در مزایده اقدام فرمایند.
*متقاضیان می بایســتی پیشنهادات خود را به آدرس :تهران ،صندوق پستی  15875-4659و یا حضور ًا به نشانی
ساختمان مرکزی بانک کارآفرین تا تاریخ اعالمی تحویل و رسید دریافت نمایند.

ﻓﻠﻜﻪ ﺳﺘﺎد -ﺑﻌﺪ از ﻛﻮﭼﻪ دژﺑﺎن ﺳﺎﺑﻖ-
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ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰاﻳﺪه

وﺿﻌﻴﺖ اﻣﻮال

205/000/000/000

داراي ﺳﻨﺪ و

)رﻳﺎل(

ﺗﺨﻠﻴﻪ

1/043/600/000

داراي ﺳﻨﺪ و

2/800/000/000

داراي ﺳﻨﺪ و

ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﺗﺨﻠﻴﻪ

بانک کارآفرین
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بزرگترین "دیتا سنتر" غرب کشور در کرمانشاه افتتاح میشود

مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتان
کرمانشــاه از افتتــاح بزرگتریــن مرکــز دیتاســنتر غــرب
کشــور در اســتان در بهــار ســال آینــده خبــر داد.
شــهریار بهنیــا در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا
منطقــه کرمانشــاه ،بــا اشــاره بــه شــروع عملیــات
اجرایــی مرکــز دیتــا ســنتر اســتان از ابتــدای ســال
گذشــته ،گفــت :اعتبــار اولیــه بــرای ســاخت ســاختمان
ایــن مرکــز  10میلیــارد تومــان بــرآورد شــده کــه ایــن
میــزان اعتبــار بــه اســتان تخصیــص داده شــده اســت.
وی افــزود :در حــال حاضــر ســاختمان دیتــا ســنتر اســتان  50درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و بــا ادامــه
ایــن رونــد خوشــبین هســتیم ،بهــار ســال آینــده ایــن مرکــز بــه بهرهبــرداری برســد.
مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتان کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه دیتــا ســنتر اســتان ،بزرگتریــن
دیتــا ســنتر غــرب کشــور اســت ،گفــت :بــا راهانــدازی ســاختمان ایــن مرکــز 30 ،تــا  40میلیــارد تومــان
اعتبــار بــرای تجهیــز آن نیــاز اســت.
بهنیا افزود :در رابطه با اعتبارات تجهیز این مرکز قول مساعد را از وزیر ارتباطات گرفتهایم.
مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات راهانــدازی دیتــا ســنتر را موجــب تقویــت زیرســاختهای
ارتباطاتــی و اینترنتــی اســتان دانســت و اظهــار کــرد :ایــن مرکــز موجــب تقویــت دیتــا از جملــه بحــث
اینترنــت ،ســایتها و شــبکههای اجتماعــی شــده و ســهولت در ارتباطــات را موجــب میشــود.
بهنیــا تصریــح کــرد :بــا راهانــدازی ایــن مرکــز بســیاری ادارات و بانکهــا میتواننــد ســرورهای خــود را
بــه اســتان منتقــل کننــد و ایــن مرکــز موجــب کاهــش اختــاالت در مســیر برقــراری ارتباطــات اینترنتــی
میشــود.
مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتان کرمانشــاه خاطرنشــان کــرد :راه انــدازی ایــن مرکــز
عــاوه بــر تامیــن نیازهــای اســتان مــی توانــد نیازهــای کشــورهای همجــوار را نیــز در بحــث "ســرورینگ"
و "هاســتینگ" بــرآورده کنــد.

 30خانه ورزش روستایی در کرمانشاه راه اندازی میشود

رئیــس هیــات ورزش روســتایی و بازیهــای بومــی محلــی کرمانشــاه از راه انــدازی  30خانــه ورزش در
روســتاهای اســتان تــا پایــان امســال خبــرداد.
بهــرام بهــروش در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا
منطقــه کرمانشــاه ،بــه راه انــدازی 10خانــه ورزش در
روســتاهای اســتان طــی چنــد هفتــه گذشــته اشــاره
کــرد و گفــت :هــدف از راه انــدازی خانههــای
ورزش ،جلوگیــری از گرایــش جوانــان روســتاهای
اســتان بــه ســمت آســیب هــای اجتماعــی اســت.
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه شــورای مبــارزه بــا
مــواد مخــدر اســتان در بحــث راه انــدازی خانــه های
ورزش بــا هیــات ورزش روســتایی و بازیهــای بومــی
محلــی همــکاری مــی کنــد ،اظهارکــرد :در ایــن
خانــه هــا ،تجهیزاتــی ماننــد فوتبــال دســتی ،میــز پینــگ پنــگ ،پایــه دارت و تشــک تاتامــی بــرای ورزش
هــای رزمــی مســتقر مــی کنیــم.
وی افــزود :بــرای تجهیــز و راه انــدازی هــر خانــه ورزش در روســتاهای اســتان مبلــغ ســه میلیــون تومــان
هزینــه مــی شــود.
رئیــس هیــات ورزش روســتایی و بازیهــای بومــی محلــی کرمانشــاه از راه انــدازی 30خانــه ورزش
روســتایی دیگــر در اســتان تــا پایــان امســال خبــرداد و اظهارکــرد :برنامــه مــا راه انــدازی ایــن خانــه هــا در
روســتاهای دور افتــاده و محرومــی اســت کــه دسترســی کمتــری بــه امکانــات ورزشــی دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه خانــه هــای ورزش در مکانهــای بــا اســتفاده روســتاها راه انــدازی مــی شــوند ،ادامــه
داد :بــرای راه انــدازی ایــن خانــه هــا در اکثــر روســتاهای اســتان بــه کمــک خیریــن و ادارات عضــو
شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا موادمخــدر نیــاز داریــم.

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید
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کتابفروشی دوستان

مرادی 32338171 - 09171236039
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشــود عبدالحمید مجرد دادخواستی به خواسته
الزام به انتقال سند رسمی موتورسیکلت به طرفیت مرتضی مریدی
تسلیم شوراهای حل اختالف بنیهاشمی نموده که به این شعبه ارجاع
و به کالسه شعبه  37ثبت و وقت رســیدگی برای مورخ 96/11/28
ساعت  4عصر تعیین شده اســت اینک به علت مجهولالمکان بودن
خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و تجویز ماده  73قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک
نوبت آگهی میشود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه
به دبیرخانه شــورا واقع در بلوار رحمت مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در
وقت یاد شده جهت رســیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/23821م الف
شورای حل اختالف شعبه  37مجتمع شماره دو شیراز
آگهی حصر وراثت
جلیل شــقاقیان دارای شناســنامه شــماره  272متولد شیراز به شرح
دادخواست از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان احمد جلوهگر به شماره شناسنامه 42237
در تاریخ  73/8/4در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر ذینفع پرونده
 -2خانم خاور نریمان فرزند اکبر به شــماره شناسنامه  8957صادره از
حوزه نیریز همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /23832م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  4شیراز
اصغر قصرالدشتی مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط
به ششدانگ پالک  1381/232واقع در بخش چهار شیراز به نام فرهنگ
احمدی ثبت و ســند صادر و به موجب ســند  46531مورخ 49/5/25
دفتر  38شــیراز معالواسطه به اصغر قصرالدشــتی منتقل شده و در
رهن نیست به علت بازسازی ساختمان مفقود گردیده است و نامبرده
تقاضای صدور ســند المثنی نموده است مراتب طبق ماده  120اصالحی
آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک مورد
آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد
تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محــل مراجعه و اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف
مدت مقرر اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد.
 /23818م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه یک

سیده نازنین علوی نژاد به شماره  892085فرزند ســید محمد شماره شناسنامه
 2280849062صادره از شــیراز متولد  1370/3/28اظهار میدارد دانشنامه
کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی زراعت اصالح نبات مفقود گردیده لذا به موجب
این آگهی دانشنامه مذکور ابطال  ،از یابنده خواهشمند است مدرک فوق را به اداره
کل امور فارغ التحصیالن وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تسلیم نماید.
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشــود زیبا فقیر دادخواستی به خواسته طالق به
طرفیت علی قنبری مزیدی فرزند مهدیقلی تســلیم دادگاه عمومی
داراب نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه  960657ثبت و وقت
رســیدگی برای روز چهارشنبه مورخ  96/12/2ساعت  12تعیین شده
به علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور
دادگاه و تجویــز ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک
نوبت آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک
ماه به دفتر این دادگاه واقع در داراب مراجعه و ضمن اعالم نشــانی
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در
وقت یاد شده جهت رســیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق
مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/643م الف
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی داراب
منوچهر محمودی
آگهی حصر وراثت
سعیده وامق دارای شناسنامه شماره  2280301156متولد 1368/3/10
به شــرح دادخواست از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه موسوی به شماره
شناســنامه  1857در تاریخ  96/7/20در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2محمدعلی وامق به شماره شناسنامه  4805صادره از حوزه شیراز
همسر متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /23838م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشود صاحب آریا نسب دادخواستی به خواسته
الزام به تنظیم ســند رســمی و قطعی منقول یک دستگاه خودروی
ســواری پژو روآ به پالک انتظامــی  824س  37ایران  24به ارزش
واقعی پنج میلیون تومان به انضمام هزینههای دادرســی به طرفیت
 -1ایمــان بهمئی خصال فرزند امیرعلی  -2هدایتاله منتخب فرزند
یداله تسلیم شوراهای حل اختالف شماره یک نموده که به این شعبه
ارجاع و به کالســه  /960495ش  17ثبت و وقت رسیدگی برای روز
سهشنبه مورخ  96/11/24ساعت  16تعیین شده است اینک به علت
مجهولالمکان بودن خواندگان به درخواست خواهان و دستور شورا
و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشود تا خواندگان از تاریخ
انتشــار این آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه شــورا واقع در شیراز
آخر بلوار جانبازان چهارراه تخت جمشــید مجتمع شورای حل اختالف
شماره یک شــعبه  17مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت یاد شــده
جهت رســیدگی حاضر گردند در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ
تصمیم خواهد شد.
/23836م الف
شورای حل اختالف شعبه  17مجتمع شماره یک شیراز

