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گزارش خبری

نشستوزیربهداشتبامدیران
مسئولمطبوعات

نگرانیازسلباعتماد

فرهیخت��گان| وزیر بهداش��ت در
نشستی با مدیران مسئول روزنامهها
و نشریات سراسری ،جایگاه نظام
سالمت در کشور را تشریح کرد و
از مطبوعات خواست در این زمینه
به صورت ش��فاف ،اطالعرسانی
کنن��د .در ای��ن هماندیش��ی ک��ه
مدیران مسئول روزنامههای آفتاب
یزد ،س��پید ،ای��ران ،فرهیختگان،
جامج��م ،وط��ن امروز ،ش��رق،
صبا ،عصر اقتصاد ،جهان اقتصاد،
مردمساالری ،اطالعات ،شهروند،
آرم��ان ،اعتماد ،ق��دس ،راه مردم،
صاحبقلم ،همش��هری به همراه
سردبیر همشهری آنالین ،صاحب
قلم ،همش��هری و دبیر ش��ورای
اطالعرس��انی دول��ت حض��ور
داشتند ،حسن قاضیزادههاشمی
بیش از هر چی��ز بر جلوگیری از
بروز ش��ایعات در جامع��ه تاکید
ک��رد و گفت« :م��ا در محیطهای
بس��ته خیل��ی ح��رف میزنیم و
بحث میکنی��م ،اما هیچ یک از ما
نباید مردم را مأیوس یا مردد کنیم.
باالخره مردم ما را جدا از خودشان
نمیدانند و انتظار دارند که به آنها
فکر کنیم و صرفا برای آسایش و
آرامش آنان ت�لاش کنیم .نباید با
دروغگویی اعتماد مردم را س��لب
کنیم و اج��ازه دهیم بیگانگان این
مس��ائل را مستمس��ک قرار دهند
و موجب بروز ش��ایعه در جامعه
شوند .باید صادقانه گفت و نوشت
و ب��ه مردم خدمت کرد ،از این رو
اظهارنظره��ا نیز باید مبنای علمی
داشته باشد».

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران
در گفتوگو با فرهیختگان:

شرط  21ماهه شدن سربازی در سال آینده
جانش�ین اداره منابع انس�انی ستاد کل نیروهای مس�لح گفت« :با توجه به اینکه از سال آینده طول
مدت خدمت سربازی  24ماه خواهد شد ،آن دسته از مشموالنی که تا پایان امسال نسبت به تعیین
تکلیف سربازی خود اقدام کنند ،مدت سربازیشان  21ماه خواهد بود».
س�ردار موس�ی کمالی اظهار کرد« :برخی مش�موالن گمان میکنند تنها در صورتی که امس�ال به
س�ربازی اعزام ش�وند طول مدت خدمتش�ان  21ماه خواهد بود که الزم اس�ت تاکید کنم چنین
موضوعی صحیح نیس�ت و تنها ش�رط اینکه خدمت سربازی افراد  21ماه باشد ،تعیین آن تا پایان
امسال است نه اعزام تا پایان امسال».

تردد در تونلها و بزرگراههای تهران
پولی میشود؟

کارتنخوابهاکمترجانمیدهند

دود ماشین مال من ...

عنوان میکند« :در بیشتر موارد افراد بین
یک هفته تا  10روز در سردخانه پزشکی
مطهره واعظیپور
قانونی نگهداری میشوند و بعد از آن از
m.vaezipour@fdn.ir
جسد عکس گرفته میشود و قسمتی از
پوست یا مو را برای تشخیص دیانای
نگهداری میکنیم و س��پس به مسئوالن
آم��ار کارتنخوابها در ش��هر افزایش
بهشتزهرا برای دفن س��پرده میشود.
یافت��ه ،اما تع��داد مرگومیره��ا در چند
البت��ه در م��واردی که قاض��ی حکم به
س��ال گذش��ته کاهش یافته است و این
نگهداری جسد بدهد تا هر زمان که الزم
دو موضوع که ظاهرا باید رابطه مستقیم
باشد در سردخانه نگهداری خواهد شد».
داشته باشند ،به رابطه معکوس رسیدهاند
نازپرور تاکید میکند« :پزش��کی قانونی
و نش��اندهنده تغییر فرهن��گ برخورد
با توجه ب��ه ورودی اجس��اد فضایی را
ب��ا کارتنخوابهاس��ت که ب��ه کاهش
برای نگه��داری اجس��اد مجهولالهویه
مرگومی��ر این افراد کمک کرده اس��ت.
ندارد و البت��ه امیدوارم
حاال کارتنخوابها در
ای��ن ورودی روزبهروز
خیابانهای تهران کمتر
کاه��ش یاب��د ،زی��را
ج��ان میدهن��د ،زی��را
شهرداری گرمخانههایی
مرگه��ای مش��کوک
عالوهبر اینکه شهرداری
را افتتاح کرده است که در
حال حاضر حدود  6هزار
و اجس��ادی ک��ه قاب��ل
گرمخانههای��ی را افتتاح
کارتنخواب را اسکان
شناس��ایی نباش��ند ب��ه
کرده اس��ت که در حال
میدهند
ای��ن مرکز انتق��ال داده
حاض��ر ح��دود  6هزار
میش��و ند  » .مد یر کل
کارتنخواب را اس��کان
پزش��کی قانونی استان
میدهن��د ،موسس��ات
ته��ران میگوی��د« :در س��الهای اخیر
خیریه و مردم هم به این فرهنگ رسیدهاند
امکانات تشخیص هویت و موارد مربوط
که حق کارتنخوابها مرگ نیست .بشیر
به قتل و ژنتیک افزایش یافته است و ما
نازپرور ،مدیرکل پزش��کی قانونی استان
در این حوزه تقریبا میتوانیم بگوییم که با
تهران در مورد آمار اجساد مجهولالهویه
امکانات روز دنیا همسطح هستیم ».او در
میگوی��د« :در گذش��ته بیش��ترین آمار
مورد معروفترین جسد مجهولالهویه
مرگومی��ر و اجس��اد مجهولالهویه به
که به پزشکی قانونی ارسال شده است،
کارتنخوابه��ا اختصاص داش��ت ،اما
عنوان میکند« :متاس��فانه جسد مرحوم
حاال افرادی که معتاد هستند و میمیرند
حسین پناهی بهعنوان فرد مجهولالهویه
ی��ا اینکه بر اثر تصادف ج��ان خود را از
به پزشکی قانونی ارسال شد و با توجه
دس��ت میدهند بیش��ترین آمار اجساد
به اینکه  10روز از زمان مرگش گذشته
مجهولالهویه را به خودش��ان اختصاص
بود و بعد جسدش را به پزشکی قانونی
دادهان��د .همچنی��ن تعداد زن��ان در آمار
آورده بودند ،قابل تشخیص نبود و بسیار
مجهولالهویهها بسیار ناچیز است ».او در
متاثر شدم که هنرمند کشورمان ناشناس
مورد اینکه افراد مجهولالهویه چند روز
به پزشکی قانونی ارجاع داده شد».
در پزش��کی قانونی نگهداری میشوند،

فرهیختگان| استفاده از خودروی شخصی
الیح��ه موافق اس��ت و عل��ت آن را هم
اینطور ب��ه فرهیختگان توضیح میدهد
ی��ک گام دیگر ه��م گرانتر میش��ود.
که «تمام م��ردم از امکاناتی مانند تونل و
ش��هرداری الیحهای به شورای شهر ارائه
بزرگراه استفاده نمیکنند» اما این پروژهها
کرده اس��ت که براساس آن کسانی که از
با عوارضی که همه مردم ش��هر پرداخت
برخ��ی بزرگراهه��ا و تونلهای پایتخت
میکنند س��اخته ش��ده اس��ت .به گفته
عبور میکنن��د باید ع��وارض پرداخت
ش��اکری این تونلها و بزرگراهها اغلب
کنند .براس��اس الیحهای که یک فوریت
در مناطق مرکز به باال ساخته شدهاند که
آن تصویب شده قرار است برای عبور از
مناطق برخوردارتر شهرند ،بنابراین کسانی
تونلهای نیایش و توحید و بزرگراههای
که از آنها اس��تفاده میکنند باید عوارض
رسالت و صدر عوارض تعیین شود .نرخ
پرداخت کنند تا «با هزینهکردن آن در شهر
اولیهای که ش��هرداری پیشنهاد داده است
همه مردم از آن بهرهمند شوند».
 300تومان برای هر بار عبور از این معابر
ش��اکری با اش��اره به اینک��ه این الیحه
است .مدیریت شهری هدف این طرح را
براس��اس اجازه شورا به
عادالنهتر ش��دن زندگی
شهرداری در برنامه پنج
در ش��هر میداند ،چراکه
ساله دوم شهر تهیه شده
به گفت��ه احمد دنیامالی،
استفادهکنندگان از این
است ،شیوه اخذ عوارض
رئیس کمیسیون عمران
تونلها و بزرگراهها
به صورت الکترونیکی
را هم توضیح میدهد .بنا
و حملونق��ل ش��ورای
عوارضشان را پرداخت
به گفتهه��ای این عضو
شهر تهران برای ساخت
کنند
ش��ورا قرار بر این است
بزرگ��راه و تونل هم «از
اس��تفادهکنندگان از این
جیب مردمی که خودرو
تونله��ا و بزرگراهه��ا
ندارند» استفاده میشود
به صورت الکترونیکی عوارضش��ان را
و اصوال کس��انی که خودرو ندارند نباید
پرداخت کنند .بر این اس��اس حسابی در
هزین��ه رفت و آمد کس��انی را بدهند که
شهرداری باز میشود که تمامی عوارضی
با خودروی ش��خصی خود در شهر تردد
ک��ه از بزرگراهها و پارکین��گ و ...گرفته
میکنند .عالوهبر این کارشناسان شهری
میشود به این حساب واریز خواهد شد.
هم گرانش��دن اس��تفاده از خ��ودروی
ش��اکری بر این موضوع تاکی��د دارد که
شخصی را یکی از راهکارهای کمکردن
هنوز این الیحه برای بررسی به کمیسیون
آلودگی هوا و کاهش بار ترافیک میدانند.
عمران و حملونقل فرس��تاده نش��ده اما
شورای شهر و شهرداری هم بر این نکته
چارچ��وب کلی آن ،اینگونه اس��ت که
تاکید دارند کس��انی ک��ه میخواهند از
«برچسبهایی برای خودروهای متقاضی
خودروی ش��خصی به جای حملونقل
عب��ور از این تونله��ا و بزرگراهها تهیه
عمومی اس��تفاده کنند بای��د هزینه آن را
میشود» که با هر بار عبور به صورت
مانند مسافران مترو که بلیت تهیه میکنند
الکترونیکی ع��وارض آن را پرداخت
بپردازند .اقبال ش��اکری از جمله اعضای
میکند و خودروهایی که این برچسب را
کمیس��یون عمران و حملونقل شورای
نداشته باشند «جریمه میشوند».
شهر تهران اس��ت که با عملیشدن این

یادداشت

نکاتی در مورد تفریغ بودجه 92
شهرداری تهران

اعداد و ارقام مربوط به عملکرد مالی و بودجه مصوب
س��ال  92ش��هرداری تهران در گزارش تفریغ بودجه
ارس��الی از طرف شهرداری درج ش��ده است ،اما این
گزارش از جنبههای اساس��ی تفریغ که همانا پرداختن
ب��ه درصدهای دقیق انحراف مس��اعد و نامس��اعد از
بودجه مصوب اس��ت ،فاقد کارآمدی الزم برای حوزه
محمد میرزایی
تصمیمگی��ری در مورد تصویب یا تس��ویه بودجه و
عضو علیالبدل
عملکرد سال  92ش��هرداری تهران است .از جایی که
شورای شهر تهران
فرآیند تس��ویه بودجه در تفری��غ باید از طریق تطبیق
اطالعات مربوط به عملکرد ،با اطالعات و توضیحات
مرب��وط به تجزیه و تحلیل دالیل انحرافات احتمالی مورد انطباق قرار گیرد ،به نظر
میرس��د اطالعات مالی و عملکرد بخشهای مختلف شهرداری تهران در سطوح
مختلف نمیتواند مبنای درست و کافی برای بررسی گزارش تفریغ به دست دهد.
هرچند در روند نهایی شدن گزارش تفریغ ،انتظار میرود تا پاسخ مناسب انحرافات
از سوی شهرداری ارائه شود ،اما پیش از توضیحات شهرداری تهران باید به عملکرد
و ذکر ضرورتها و الزامات مترتب بر گزارش تفریغ پرداخت .الزم به تذکر اس��ت
که هرگونه اقدام درباره بررسی و اظهارنظر شورای شهر تهران و کمیسیونهای تابعه
در مورد گزارش تفریغ ،منوط به ارائه پاس��خ ش��هرداری و بررسی آنها درباره نکات
حسابرس��ی و نیز ارائه توجیـهات و دالیل مـتقن و مـستدل انحراف از بـودجـه با
ذکر درصـد و به تفکیک درآمـدهـا و هـزیـنه در سـطـح ماموریتها ،مناطق ،ستاد،
معاونتها ،پروژهها ،کمک به سازمانها و شرکتها ،نقدی و غیرنقدی ،نگهداشت،
جاری ،عمرانی ،س��رمایهای و کمکس��رمایهای و ...است .حال آنکه در مورد تفریغ
بودجه ش��هرداری تهران ،این گزارش بر مبنای گزارش حسابرس��ی شده ،نیست و
فقط برمبنای اظهارات شهرداری تهران است و این اشکال اساسی و بنیادی است که
منجر شده تا شورای شهر گزارش تفریغ و به تبع آن الیحه تفریغ بودجه  92را تا به
امروز به تصویب نرساند .این اقدام شورای شهر دال بر تخصصیشدن شورای چهارم
نسبت به شورای پیشین خود است اما باید تحمل کرد و دید که شورای چهارم تفریغ
بودجه  92را که انحراف قابل توجهی ،هم در بخش هزینه و هم در بخش درآمد دارد
تصویب میکند یا خیر؟ با توجه به اینکه گزارش تفریغ بودجه باید آیینه تمامنمای
تحقق بودجه باشد ،باید میزان انطباق هزینه و درآمدها با سیاستها و اهداف پیشبینی
در برنامه بودجه س��الیانه و برنامه پنج ساله مصوب شهرداری نیز طی گزارش مورد
مقایسه تفصیلی قرار گیرد که متاسفانه این گزارش ارائه نشده است .بنابراین در مجموع
نمیتوان توفیق شهرداری را در دستیابی به اهداف کمی و کیفی برنامه و بودجه 92
م��ورد اندازهگیری قرار داد .نقصان موارد مذکور امکان اس��تفاده از یافتههای مدون
و مس��تدل را در برنامهریزیهای آتی و بهویژه در بررس��ی برنامه و بودجه سال 94
شهرداری تهران که ویژگی بودجهریزی عملیاتی را نیز باید دارا باشد فراهم نمیسازد.

آگهـــــــی
آگهی موضوع م��اده  3قانون و 13آییننام��ه تعیینتکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان خرمآباد به شرح ذیل:
-1پرونده کالس��ه  3255و رای ش��ماره  15687مورخه  93/9/16به تقاضای آقای/
خانم حسین بیرانوند فرزند عباس نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 333/67مترمربع مجزی شده از پالک  41اصلی واقع در بخش  2شهرستان خرمآباد
خروجی از مالکیت مالک اولیه (رسمی) آقای /خانم تقی یاوریان
رسیدگی و تایید انشا گردید مراتب در اجرای ماده  3قانون تعیینتکلیف وضعیت
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع
مالکین و س��ایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی انتشار و
عالوهبر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض
دارند از تاریخ نش��ر اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرمآباد تسلیم دارند و
برابر مقررات معترض مکلف اس��ت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم
دادخواس��ت تحویل ثبت اس��ناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم
نهایی میباشد در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست
و پس از انقضای مدت مذکور یا عدم وصول اعتراض س��ند مالکیت مورد تقاضا
براس��اس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد ش��د در هر حال صدور س��ند
مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 93/11/1:تاریخ انتشار نوبت دوم93/11/16:
محمدعل��ی ابراهیمی رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان خرمآباد/
م.الف 1125
آگهی موض��وع ماده  3قانون و 13آییننام��ه تعیینتکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان خرمآباد به شرح ذیل:
-1پرونده کالسه  3393و رای شماره  16418مورخه  93/9/19به تقاضای آقای/
خانم بابامرادپور دهقان فرزند س��بزمراد نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به
مس��احت  87/42مترمربع مجزی ش��ده از پالک  24فرعی  2091اصلی واقع در
بخش یک شهرستان خرمآباد خروجی از مالکیت مالک اولیه (رسمی) آقای/خانم
محمدمیرزا والیزاده
رس��یدگی و تایی��د انش��اء گردید مراتب در اج��رای ماده  3قان��ون تعیینتکلیف
وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می دو نوبت به فاصله  15روز
جهت اطالع مالکین و س��ایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتش��ار و محلی
آگهی انتش��ار و عالوهبر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نش��ر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به
مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان خرمآباد
تس��لیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به
ارائه حکم نهایی میباش��د در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم
دادخواس��ت و پس از انقضای مدت مذکور یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت
م��ورد تقاضا براس��اس مدل��ول رای وفق مقررات صادر خواهد ش��د در هر حال
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 93/11/1:تاریخ انتشار نوبت دوم93/11/16:
محمدعل��ی ابراهیم��ی رئی��س اداره ثب��ت اس��ناد و ام�لاک شهرس��تان
خرمآباد /م.الف 1139
آگهی موض��وع ماده  3قانون و 13آییننام��ه تعیینتکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان خرمآباد به شرح ذیل:
-1پرونده کالس��ه  3592و رای ش��ماره  1010869مورخ��ه  93/8/14به تقاضای
آقای /خانم رضا فروغی فرزند ولی نس��بت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به
مس��احت  132/38مترمربع مجزی ش��ده از پالک  24فرعی  2091اصلی واقع در
بخش یک شهرس��تان خرمآب��اد خروجی از مالکیت مالک اولیه (رس��می) آقای/
خانم طوس والیزاده معجزی رس��یدگی و تایید انش��اء گردی��د مراتب در اجرای
ماده  3قانون تعیینتکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می
دو نوب��ت ب��ه فاصله  15روز جهت اط�لاع مالکین و س��ایر صاحبان حقوقی در
روزنامه کثیراالنتش��ار و محلی آگهی انتش��ار و عالوهبر آن در روس��تاها الصاق تا
چنانچه اشخاص نس��بت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی

و در روس��تاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت
اس��ناد و امالک شهرستان خرمآباد تس��لیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف
اس��ت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواس��ت تحویل ثبت اسناد
نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی میباشد در غیر این صورت
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت و پس از انقضای مدت مذکور یا
عدم وصول اعتراض س��ند مالکیت مورد تقاضا براساس مدلول رای وفق مقررات
صادر خواهد ش��د در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع
قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 93/11/1:تاریخ انتشار نوبت دوم93/11/16:
محمدعلی ابراهیمی رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان خرمآباد /
م.الف 1106
آگه��ی موضوع ماده  3قانون و 13آییننام��ه تعیینتکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان خرمآباد به شرح ذیل:
-1پرونده کالسه  3508و رای شماره  16433مورخه  93/9/19به تقاضای آقای/
خانم محمد رضا عزیزی فرزند س��یدرضا نس��بت به ششدانگ یک باب عمارت
ساختمان به مساحت  181/81مترمربع مجزی شده از پالک  10فرعی  3/1اصلی
واق��ع در بخش  4شهرس��تان خرمآباد خروجی از مالکیت مالک اولیه (رس��می)
آقای/خانم خیرعلی همتی زاده
رس��یدگی و تایید انش��اء گردید مراتب در اج��رای ماده  3قان��ون تعیینتکلیف
وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می دو نوبت به فاصله  15روز
جهت اطالع مالکین و س��ایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتش��ار و محلی
آگهی انتشار و عالوهبر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نش��ر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به
مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان خرمآباد
تس��لیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به
ارائه حکم نهایی میباشد در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم
دادخواس��ت و پس از انقضای مدت مذکور یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت
مورد تقاضا براس��اس مدل��ول رای وفق مقررات صادر خواهد ش��د در هر حال
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 93/11/1:تاریخ انتشار نوبت دوم93/11/16:
محمدعلی ابراهیمی رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان خرمآباد/
م.الف 1160
آگه��ی موضوع ماده  3قانون و 13آییننام��ه تعیینتکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان خرمآباد به شرح ذیل:
-1پرونده کالس��ه  2927و رای شماره  14803مورخه  92/9/8به تقاضای آقای/
خانم علی یار قاس��می فرزند عین ش��ا نس��بت به شش��دانگ یک باب عمارت
س��اختمان به مس��احت  185/48مترمربع مجزی شده از پالک  8فرعی  43اصلی
واق��ع در بخش  2شهرس��تان خرمآباد خروجی از مالکیت مالک اولیه (رس��می)
آقای/خانم خدا مراد رشنو
رس��یدگی و تایید انش��اء گردید مراتب در اج��رای ماده  3قان��ون تعیینتکلیف
وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می دو نوبت به فاصله  15روز
جهت اطالع مالکین و س��ایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتش��ار و محلی
آگهی انتشار و عالوهبر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نش��ر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به
مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان خرمآباد
تس��لیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به
ارائه حکم نهایی میباشد در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم
دادخواس��ت و پس از انقضای مدت مذکور یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت
مورد تقاضا براس��اس مدل��ول رای وفق مقررات صادر خواهد ش��د در هر حال
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 93/11/1:تاریخ انتشار نوبت دوم93/11/16:
محمدعل��ی ابراهیم��ی رئی��س اداره ثب��ت اس��ناد و ام�لاک شهرس��تان
خرمآباد /م.الف 1140

دادنامه
پرونده کالسه  9309980022302252شعبه اول دادگاه عمومی بخش خاوران
دادنامه شماره 9309970022302409
خواه��ان« :آقای ن��ادر محمد زاده مهویزان��ی فرزند رضا با وکال��ت آقای مهدی
حسینپور بوئنی فرزند اسماعیل به نشانی رشت -گلسار -جنب تقاطع دیلمیان-
ساختمان  20واحدی ره پیک -طبقه -2واحد 8
خوان��دگان« :خدیجهس��لطانارغن��دی -2آق��ای نجمالدی��ن ارغن��دی فرزن��د
سیدش��مسالدین -3آق��ای مس��عود ارغندی فرزن��د سیدش��مسالدین -4خانم
اعظمالسادات ارغندی فرزند سیدشمسالدین همگی به نشانی مجهولالمکان -5
خانم رقیه محمدزادهمهویزانی فرزند رضا  -6خانم بتول محمدزادهمهویزانی فرزند
رضا  -7ناصر محمدزادهمهویزان��ی فرزند رضا  -8خانم هما محمدزادهمهویزانی
فرزند رضا همگی به نشانی رشت خ امام خمینی ک آذر بانی روبه روی عمارت
آپادانا واحد 9
خواسته :الزام به تنظیم سند رسمی ملک
رای دادگاه
درخص��وص دع��وی خواهان آق��ای ن��ادر محمدزادهمهویزانی ب��ا وکالت مهدی
حس��ینپور به طرفیت آقایان و خانمها -1ناصر-2رقیه  -3بتول  -4هما ش��هرت
همگ��ی محمدزادهمهویزانی  -5مس��عود  -6نج��م الدین  -7اعظم اس��ادات -8
خدیجهس��لطان ش��هرت همگی ارغندی مبنیبر الزام به تنظیم سند رسمی  6دانگ
یک قطعه زمین به مس��احت 300مترمربع به انضمام هزینه دادرس��ی و حقالوکاله
وکی��ل مقوم بر  50/000/001ریال دادگاه با بررس��ی اوراق و محتویات پرونده و
مالحظ��ه مفاد دادخواس��ت و اظهارات و مدافعات وکی��ل خواهان و عدم حضور
خواندگان در جلس��ه رسیدگی به نظر به اینکه حسب مفاد مندرجات قراردادهای
م��ورخ  59/6/25و مورخ��ه  82/10/1مضبوط در پرونده ک��ه داللت بر تحقق بیع
ش��رعی و قانونی دارد و با توجه به گواهی حصر وراثت به ش��ماره دادنامه -438
 79/2/31ص��ادره از ش��عبه  805دادگاه عمومی ته��ران و گواهی حصر وراثت به
ش��ماره دادنامه  63/2/25-1012صادره از شعبه  41دادگاه صلح تهران و استعالم
اخذشده و از اداره ثبت اسناد و امالک جنوب شرق تهران به شماره  21417مورخ
 93/8/26و اینکه طبق اصول حقوقی عقود و تعهدات بین طرفین الزماالتباع بوده
دعوی خواهان را مقرون به صحت تش��خیص داده و مس��تندا به مواد -338-339
 10-219-220-237قان��ون مدن��ی و مواد  519-515-198قانون آیین دادرس��ی
مدنی حکم به الزام خواندگان ردیف پنجم تا هش��تم به تنظیم سند رسمی  6دانگ
یک قطعه زمین به مس��احت  300مترمربع به ش��ماره قطعه 2008تفکیکی از پالک
ثبتی  1996فرعی از  38اصلی واقع در قریه حصار امیر از اراضی بهنام پازوکی بنام
خواهان و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ  1/435/000ریال و پرداخت حقالوکاله
وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد .رای صادره غیابی
و ظرف  20وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و س��پس  20روز دیگر
قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش خاوران /رستمی
برگ اجراییه
محکومله علیرضا محمدپور با وکالت خانم فرشته معصومی نشانی محل اقامت
فریدونکنار پاساژ عزیزی دفتر وکالت فرشته معصومی
محکومعلیه حسن محمدی مجهولالمکانب��ه موج��ب رای ش��ماره 165تاری��خ  93/8/29ش��عبه پنج��م ش��ورای ح��ل
اخت�لاف شهرس��تان فریدونکنار محکوم علیه محکوم اس��ت ب��ه پرداخت مبلغ
50/000/000ری��ال باب��ت اصل خواس��ته و مبلغ یکصد و ش��صت ه��زار ریال
باب��ت هزین��ه دادرس��ی و حقالوکاله وکی��ل 1/800/000ریال و محاس��به تاخیر
تادیه از سررس��ید چ��ک لغایت زمان اجرای حک��م 92/11/5ضمنا هزینه دیوانی
2500000ریال میباش��د .به استناد ماده 19آییننامه اجرایی ماده 189قانون برنامه
سوم توس��عه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ
ب��رگ اجرایی��ه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موق��ع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای
پرداخ��ت محکوم به یا انجام تعه��د و مفاد رای بدهد در غیر این صورت پرونده
جهت اقدام قانونی برای احکام داد گاه یا داد گستری محل تحویل خواهد شد.
شعبه پنجم شورای حل اختالف فریدونکنار
اجراییه
مش��خصات محکومله بانک ملی امور ش��عب اس��تان مازندران نش��انی ساری
روبهروی بیمارستان نیمهشعبان
مش��خصات محک��وم علیهم -1آق��ای رحمتال��ه آقایی نام پدر محمود نش��انی
مجهولالمکان و  -2اشرف فرزانه موحد فرزند حسین و مجهولالمکان
محک��وم ب��ه« :به موجب در خواس��ت اجرای حک��م خواهان مربوط به ش��ماره
دادنام��ه  9309971291200804محک��وم علیهم متضامن��ا محکومند -1پرداخت
93/930/586ریال بابت اصل و س��ود خواس��ته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه

ب��ه میزان هر س��ه هزار ریال به مبل��غ  2/22در روز از ماخ��ذ 93/930/586ریال
از تاری��خ  92/4/10لغای��ت زمان اج��رای حکم و پرداخت مبل��غ  3/133/000از
بابت هزینه دادرسی و پرداخت 3/381/500به جهت حقالوکاله وکیل و پرداخت
250/000ریال از بابت هزینه نشر آگهی -2پرداخت نیمعشر دولتی.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه:
-1پ��س از اب�لاغ اجراییه ظرف ده روز مف��اد آن را اجرا نمای��د -2ترتیبی برای
پرداخت محکوم به بدهد -3مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به
از آن میس��ر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرا مفاد اجراییه نداند باید
ظ��رف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند.
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف س��ه س��ال یعد از انقضائ مهلت
مذک��ور معلوم ش��ود که قادر به اجرای حکم و پرداخ��ت محکومبه بودهاید لیکن
برای فرار از پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی
خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجراییه متعس��ر باش��د به
مجازات حبس از  61روز تا  6ماه محکوم خواهید ش��د -4عالوهبر موارد باال که
قس��متی از ماده  34اجرای احکام مدنی میباش��د به قانون اجرای احکام مدنی و
قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 21/1/79و همچنی��ن مفاد قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب  10آبان 1377توجه نمایید.
دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان بابلسر
ابالغ وقت رسیدگی
احتراما نظر به ش��کایت به کالسه  930931از سوی آقای ابوالفضل هاشمی فرزند
عباس به طرفیت آقای رستم نامداری فرزند حساتقلی دایر بر بیاحتیاطی در رانندگی
منتهی به صدمه بدنی با عنایت به اینکه ش��اکی مح��ل اقامت متهم را مجهولالمکان
اعالم داش��تهاند به اس��تناد ماده  115قانون آیین دادرس��ی با اعالم وقت رسیدگی به
دعوی مطروحه در مورخه  1391/1/31راس س��اعت  10صبح مراتب یک نوبت در
جراید کثراالنتشار منتشر تا متهم در صورت دفاع از دعوی مطروحه در وقت مقرر در
شعبه اول جزایی دادگاه عمومی بن حاضر و از اتهام خود دفاع نماید.
دفتر شعبه اول دادگاه بن
رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم تینا موس��ایی شیرمحمد دارای شناس��نامه شماره  452به شرح دادخواست به
کالس��ه  930549از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که ش��ادروان جعفر موساییش��یرمحمد به شناسنامه  3729در تاریخ  93/10/3در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1حس��ین موس��ایی ش��یرمحمد ب��ه ش ش  645ت ت  1332فرزن��د متوفی -2
صفرعلی موسایی شیرمحمد به ش ش  584ت ت  1334فرزند متوفی  -3اسماعیل
موس��ایی ش��یرمحمد به ش ش  699ت ت  1336فرزند متوفی  -4شهریار موسایی
ش��یرمحمد به ش ش  506ت ت  1341فرزند متوفی  -5مینا موسایی شیرمحمد به
ش ش  389ت ت  1339فرزند متوفی  -6میترا موسایی شیرمحمد به ش ش 249
ت ت  1368فرزند متوفی  -7تینا موس��ایی شیرمحمد به ش ش  452ت ت 1350
فرزند متوفی  -8ماهزنان چپری بابادی ش ش  196ت ت ( 137همسر متوفی)
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی مینماید
تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شماره حوزه قضائی فارسان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالس��ه  930712شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان بدینوسیله
به آقایان محمدعلی عطایی و محمد حس��ن عطایی وخانمها صدیقه عطایی و نسترن
عطای��ی مجهولالمکانها اخطار میگردد خواهان خانم صف��ورا رزاق عطایی و ...به
طرفیت ش��ما به خواسته ابطال سند رس��می -اثبات مالکیت -ابطال واگذاری -خلع
ید -قلع و قمع مستحدثات به دادگستری گرگان تقدیم نموده است پس از ارجاع به
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی و
صدور اخطاریه نظر به اینکه خواندگان مجهولالمکان میباشد لذا مستندا به ماده 73
قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار
درج میگردد تا خواندگان در دفتر ش��عبه س��وم دادگاه عمومی حاضر و نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم و اخطاریه را دریافت نموده در جلسه دادرسی که 1394/1/18
س��اعت  10صبح تعیین شده است ش��رکت نمایند چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد
فقط یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان
آقای محمدحس��ن محمدی فرزند علی با وکالت آقای محسن خواجوی به
ش��رح در خواستی که به کالسه  930590این ش��ورا ثبت گردیده درخواست
ص��دور گواهی انحص��ار وراثت نموده و اعالم داش��ته که مرح��وم آقای ابراهیم

محمدی فرزند محمدحس��ن به ش��ماره شناس��نامه  5صادره از شاهرود در تاریخ
 1393/6/15در اقامتگاه دائمی خود شهرس��تان گرگان فوت نموده و ورثه /وراث
حینالفوت وی عبارتند از:
-1خانم زهره محمدی فرزند شعبان ش ش 4591800210 :ت ت 1361 :نسبت
همس��ر متوفی -2خانم زهرا محمدی فرزن��د ابراهیم ش ش 4580324072 :ت
ت 1377 :نس��بت :دختر متوفی -3خانم فاطمه محم��دی فرزند ابراهیم ش ش:
 7000017021ت ت 1389 :نس��بت دختر متوف��ی -4خانم امنه علیخانی فرزند
قربان ش ش 8 :ت ت 1328 :نسبت مادر متوفی  -5آقای محمد حسن محمدی
فرزند علی ش ش 109 :ت ت 1318 :نسبت :پدر متوفی
وال غیر اینک ش��ورا پس از انجام تش��ریفات مقدماتی در خواس��ت مزبور را یک
نوب��ت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامهای از متوفی نزد او
میباش��د از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید
و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف گرگان -مهدی قاسمیناجمی
خان��م بانو اصفهانکالتی فرزند علیاکبر به ش��رح درخواس��تی که به کالس��ه
 8/93/0596این ش��ورا ثبت گردیده درخواس��ت صدور گواهی انحصار وراثت
نموده و اعالم داشته که مرحوم علیاکبر تمسکنیاصفهانکالتی فرزند مشهدی حمزه
به ش��ماره شناس��نامه  117صادره از گرگان در تاریخ  1392/3/25در اقامتگاه دائمی
خود شهرستان گرگان فوت نموده و ورثه /وراث حینالفوت وی عبارتند از:
-1رقی��ه خاتون اصفهانکالتی ش ش  10متولد  1334فرزند دختر متوفی -2بانو
تمس��کنی اصفهانکالتی ش ش  624متولد  1353فرزند دختر متوفی  -3علیرضا
تمس��کنی اصفهانکالتی ش ش  431متولد  1350فرزد پس��ر متوفی  -4موس��ی
تمس��کنی اصفهانکالتی ش ش  451متولد  1356فرزند پس��ر متوفی  -5حسین
تمس��کنی اصفهانکالتی ش ش  251متولد  1342فرزند پس��ر متوفی  -6فاطمه
طبرسا ش ش  701متولد  1316همسر متوفی
وال غیر اینک ش��ورا پس از انجام تش��ریفات مقدماتی در خواس��ت مزبور رایک
نوب��ت آگه��ی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد ی��ا وصیتنامهای از متوفی نزد او
میباش��د از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید
و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف گرگان
مشخصات محکومله/محکوملهم
بانک مهر اقتصاد نشانی :گرگان خ ولیعصر(عج) سرپرستی امور شعب
مشخصات محکومعلیه /محکومعلیهم
 -1داریوش ش��یرازی نوده نام پدر :علی اکبر نش��انی :گرگان سرخواجه کوچه 6
متری پالک  33منزل ابراهیمزاده
 -2علیاکبر هوشنگ علیرضا مجهولالمکان.
محکومبه:
به موجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره  9310090059002543و
ش��ماره دادنامه مربوط��ه  9309970059000149محکوم علیهما ب��ه پرداخت مبلغ
 135/000/000ریال بهعنوان اصل خواس��ته و مبلغ  3/130/000ریال بهعنوان هزینه
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ  92/10/7تا زمان وصول برابر
شاخص بانک مرکزی و نیز حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در هر مرحله (مبلغ
4/440/000ری��ال مرحله بدوی) در حق خواهان در حق خواهان محکوم گردیدهاند
ب��ا توجه به غیابی ب��ودن رای اعمال تبصره  2ماده  306قانون آیین دادرس��ی مدنی
تفویض میگردد وصول نیمعشر دولتی به عهده اجرای احکام میباشد.
مدیر دفتر ش��عبه نهم دادگاه حقوقی گرگان -علی میراب رئیس ش��عبه
نهم دادگاه حقوقی گرگان -غالمرضا عسگری
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه:
 -1پس از ابالغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد -2 .ترتیبی
ب��رای پرداخ��ت محکوم به بده��د -3 .مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا
محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم
کند اگر مالی ندارد صریحااعالم نماید هر گاه ظرف س��ه سال بعد از انقضا مهلت
مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجرای حک��م و پرداخت محکوم به بودهاید لیکن
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی
خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجراییه متعس��ر باش��د به
مجازات حبس از  61روز تا  6ماه محکوم خواهید شد -4 .عالوهبر موارد باال که
قس��متی از ماده  34اجرای احکام مدنی میباش��د به قانون اجرای احکام مدنی و
قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب  79/1/21و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب  10آبان  1377توجه نمایید

