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خبر
غالمرضا انصاری :

نباید از امکانات شهر در جهت تبلیغات سیاسی
استفاده شود
عضو شورای اسالمی شهر تهران گفت :حرکتهایی که از سوی شهرداری تهران
در مجموعه فضای تبلیغاتی انجام میشود مورد نقد است.
غالمرضا انصاری در سـیصد و بیسـتمین جلسه شورا با اشاره به اجاره هتلی در
مشهد از سوی شهرداری تهران گفت :در وهله اول خواستار ورود کمیسیون نظارت
به این موضوع هستم و در مرحله بعد شهرداری باید پاسخگو باشد که اجاره این هتل
به چه منظور بوده است.
انصاری در ادامه افزود :اخیرا در برخی از نظر سنجیهای تلفنی از سوی شهرداری
تهران ،کار های تبلیغاتی انجام می شود.
وی ادامه داد :ما به عنوان مدیریت شهری باید تالشمان در جهت دوری از فضای
تبلیغاتی باشد و لذا حرکت هایی که شهرداری در مجموعه فضای تبلیغاتی انجام می
دهد مورد نقد است.بر اساس گزارش اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسالمی
شهر تهران ،انصاری تصریح کرد :حق هر شهروندی است که از امکانات شهری بهره
مند باشـد اما نباید از امکانات عمومی شـهر تهران در جهت تبلیغات سیاسی استفاده
شود.

الیحه بودجه  96شهرداری سه شنبه
به شورا میرود
معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران از تقدیم بودجه
سال آینده پایتخت توسط شهردارتهران به شورای شهر در جلسه علنی سه شنبه 28
دی خبر داد.
ناصر امانی گفت :خوشبختانه طی دوره  10ساله گذشته مدیریت شهری در تهران
هرساله الیحه بودجه برابر قانون و در موعد مقرر-اواخر دی ماه -تقدیم شورای شهر
شده است.
وی با تاکید بر اینکه تالش کرده ایم با نگاهی واقع گرایانه ردیف های درآمدی را
مطرح و پیشنهادات را به نحوی ارائه کنیم که در تحقق آن هیچ گونه مشکلی بوجود
نیاید ،گفت :بودجه سال آینده مدیریت شهری پایتخت در جلسه علنی سه شنبه هفته
جاری به شورای شهر ارایه خواهد شد تا انشاءاهلل مراحل تصویب را در شورا سپری
و در موعد مقرر به شهرداری تهران ابالغ شود.
امانی با اشـاره به اینکه بودجه سـال  1396شهرداری تهران با سال  1395تفاوت
عمده ای ندارد ،خاطرنشان کرد :باتوجه به محدودیت هایی که داریم برای سال آینده
تنها در بخش هایی که قانون ما را مکلف کرده است افزایش بودجه داشته ایم .به عنوان
نمونه باید تاکید کنم که قانون شهرداری را موظف کرده است که ساالنه افزایش حقوق
کارمندان را در بودجه لحاظ کند.
معاون برنامه ریزی توسـعه شـهری و امور شورای شهرداری تهران با بیان اینکه
بودجه سـال  96به نسـبت سـال قبل تنها  3.4درصد افزایش پیدا کرده است ،گفت:
توسـعه حملونقل عمومی در پایتخت در صدر اولویتهای بودجه شـهرداری قرار
دارد.
وی با تاکید بر اینکه تقریبا 33درصد بودجه سال آینده شهرداری تهران اختصاص
به توسعه حمل و نقل عمومی در پایتخت دارد ،عنوان کرد 2 :هزار میلیارد دالر اوراق
مشارکت نیز پیش بینی کرده ایم که با احتساب این مبلغ؛ سهم حمل و نقل عمومی در
بودجه سال  96به  40درصد خواهد رسید.
امانی در ادامه نکته قابل توجه در بودجه سـال آینده شـهرداری تهران را کاهش
بخشی از درآمدهای پایدار مدیریت شهری اعالم کرد و افزود :متاسفانه دولت یازدهم
سهم شهرداری های کالن شهرها از محل دریافت مالیات بر ارزش افزورده در برنامه
ششـم را هـم کاهـش و هم مکانیزم توزیع را تغییر داده اسـت کـه این موضوع قطعا
مدیران شهری را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی تاکید کرد :ما پیش بینی می کنیم درآمدهای پایدار پایتخت درسال آینده به
نسبت سال جاری حداقل  1500میلیارد کاهش پیدا کند.

آگهی مزایده – مزایده اموال غیر منقول
شماره بایگانی شعبه952285 :
بموجــب پرونــده کالســه اجرایــی  952285خواهانهــا  -1پروانــه امامــی
دروپــی  -2ســعداله امامــی دروپــی  -3ســعید امامــی دروپــی  -4فضــل
الــه امامــی دروپــی  -5علــی امامــی دروپــی  -6مــراد علــی امامــی دروپــی
علیــه خوانــده عباســعلی صابــری بخواســته فــروش مــال مشــاع ،امــوال
مشــروحه زیــر متعلــق بــه اشــخاص فــوق بمبلــغ  6/500/000/000ریــال
ارزیابــی و مقــرر شــد در روز شــنبه مــورخ  95/11/23ســاعت  9الــی 11
از طریــق مزایــده حضــوری در شــعبه اجــرای احــکام اول دادگاه حقوقــی
ســاری بفــروش برســد و قیمــت از میــزان ارزیابــی شــده و بــه کســانی
کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد فروختــه خواهــد شــد ضمنــا 10
درصــد از قیمــت پیشــنهادی نقــدا از برنــده اخــذ و مابقــی بایــد ظــرف یــک
مــاه پرداخــت گــردد همچنیــن در صــورت انصــراف یــا عــدم پرداخــت
بــه موقــع مابقــی وجــه مبلــغ  10درصــد ســپرده بــه نفــع صنــدوق دولــت
ضبــط خواهــد شــد.
مــورد مزایــده :ملــک مشــاع واقــع در شــهر ســاری،کوی کارمنــدان ،فارابی
 ،1کوچــه شــهید عیســایی ،بــن بســت اول ،پــاک  1/2ملــک تعرفــه شــده
عبارتســت از عرصهــای مشــاع بــه مســاحت  320متــر مربــع بــه شــماره
پــاک ثبتــی  329فرعــی از  3450اصلــی بخــش یــک ثبــت ســاری کــه طبق
اظهــارات خواهانهــا دارای دو جلــد ســند رســمی هــر یــک بــه مقــدار ســه
دانــگ مشــاع از عرصــه میباشــند .حــدود اربعــه عرصــه طبــق ســند ارایــه
شــده توســط خواهانهــا (بــه شــماره ثبــت  9391دفتــر  93صفحــه 205
بــه نــام آقــای ســراهلل امامــی دروپــی) بدیــن صــورت اســت :شــماال بــه
طــول  10متــر بــه کوچــه (ده متــری احداثــی) ،شــرقا بــه طــول  32متــر بــه
پــاک  325فرعــی ،جنوبــا بــه طــول  10متــر بــه پــاک هــای  328و 331
فرعــی و غربــا بــه طــول  32متــر بــه پــاک  330فرعــی ،حــد شــمالی ملــک
مــورد نظــر بــه عــرض  2متــر در راســتای کوچــه عقبنشــینی نمــوده و
میــزان مســاحت باقیمانــده عرصــه در حــال حاضر مقــدار  300متــر مربع
میباشــد در پهنــه عرصــه موصــوف ،اعیانیهایــی بــه شــرح زیــر مشــاهده
میشــود -1 :نیمــه جنوبــی عرصــه شــامل یــک بــاب خانــه قدیمــی ســاز
فاقــد اســکلت ،ســقف طــاق ضربــی بــا تیــر آهــن در دو طبقــه بــا قدمــت
حــدود چهــل ســال کــه هــر طبقــه آن شــامل دو بــاب اتــاق نشــیمن و
آشــپزخانه بانضمــام حیاطــی بــا کــف ســیمانکاری شــده میباشــد .بنــای
مذکــور دارای مســاحت مجمــوع حــدود 110متــر مربــع اســت .پوشــش
کــف طبقــات موزاییــک ،بدنــه داخلــی دیوارهــا رویــه گچــی و درب و
پنجرههــا چوبــی بــا شیشــههای ســاده و پوشــش نهایــی بــام از ورقهــای
حلبــی تشــکیل شــده اســت .همچنیــن دو بــاب حمــام و توالــت دارای
پوشــش کــف از نــوع ســرامیک میباشــند .ایــن خانــه از امتیــازات آب و
بــرق و گاز مســتقل نیــز بهرهمنــد اســت.
 -2نیمــه شــمالی عرصــه شــامل ســاختمانی اســت تقریبــا نوســاز بــا
اســکلت بتــن آرمــه و ســقف تیرچــه بلــوک ،نمــای بیرونــی ســنگ و
پوشــش نهایــی بــام از نــوع ایرانیــت  ،در دو طبقــه بــه مســاحت مجمــوع
 172/50متــر مربــع کــه همکــف آن مشــتمل اســت بــر یــک بــاب مغــازه به
مســاحت  17/50متــر مربــع و پیلــوت کــه در حــال حاضــر تبدیل بــه واحد
مســکونی یــک خوابــه بــه مســاحت تقریبــی  50متــر مربــع شــده اســت.
طبقــه اول نیــز یــک واحــد مســکونی دو خوابه بانضمــام هال و آشــپزخانه
اپــن و سرویســهای بهداشــتی ،جمعــا بــه مســاحت  72/50متــر مربــع
میباشــد .کــف ایــن واحــد مفــروش از ســرامیک و بدنــه داخلــی دیوارهــای
رویــه ســفیدکاری ،پنجــره هــای یوپی وی ســی کار شــدهاند .درب ورودی
ایــن واحــد نیــز از ســمت کوچــه بــن بســت بعــرض یــک متــر و ورودی
طبقــه همکــف از ســمت کوچــه هشــت متــری میباشــد .بناهــای احداثــی در
نیمــه شــمالی از امتیــازات آب وبــرق و گاز مشــترک نیــز بهرهمند هســتند.
بــا توجــه بــه مشــاهدات و بررســیهای بعمــل آمــده و میــزان بــر ملــک و
موقعیــت و مســاحت آن و کیفیــت بناهــای احداثــی و توجــه بــه گذرهــای
منتهــی بــه آن و ســایر عوامــل در قضیــه ارزیابــی ،ارزش شــش دانــگ
عرصــه و اعیــان و انشــعابات منصوبــه در ملــک بــه شــماره پــاک ثبتــی
 3450/329جمعــا بــه مبلــغ ( 6/500/000/000شــش میلیــارد و پانصــد
میلیــون ریــال) معــادل پانصــد و شــصت و شــش میلیــون تومــان بــرآورد
و اعــام میگــردد .متقاضیــان میتواننــد ظــرف  5روز قبــل از تاریــخ روز
مزایــده جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه ایــن اجــرا مراجعــه نماینــد.
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی ساری -اصغری
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سال دوازدهم شماره3292 :

افزایش  10تا  15درصدی عوارض
ورود به طرح ترافیک سال آینده
اعضـای شـورای اسلامی شـهر تهـران
عـوارض ورود به طرح ترافیک سـال  96را با
افزایش  10درصدی نسـبت به سال قبل برای
اشخاص حقیقی و حقوقی و  15درصدی برای
نهادهای دولتی و سازمانی متقاضی به تصویب
رساندند.
بررسـی الیحـه تعییـن عـوارض ورود بـه
محدوده طرح ترافیک برای سـال  96در دسـتور
کار سـیصد و بیستمین جلسه شـورا قرار داشت
که از سـوی کمیسـیون های شورا نظرات ارائه و
در نهایت جمع بندی اعضای شـورا بر این شـد
که عوارض ورود به طرح ترافیک برای اشخاص
حقیقـی و حقوقـی واجد شـرایط بـا  10درصد
افزایش نسـبت به سـال قبل تعیین شـود و برای
نهادهای دولتی و متقاضـی افزایش  15درصدی
لحاظ شود.
بر اساس این گزارش اسماعیل دوستی نایب
رییس کمیسـیون عمران و حمل و نقل شـورا به
عنوان کمیسـیون اصلی بررسـی کننـده در دفاع
از این الیحه اظهار داشـت :بـا توجه به اینکه در
سـال قبـل افزایش قابـل مالحظـه ای را در نرخ
هـای عوارض طـرح ترافیک لحاظ کـرده بودیم
کمیسیون به این نتیجه رسید که برای سال آینده با
توجه به نرخ تورم افزایش  10درصدی را داشته
باشیم.
وی همچنین خاطر نشـان کرد :برای وسـایل
حمل و نقل عمومی مانند مینی بوس ها و آژانس ها
نیز افزایش  5درصدی در نظر گرفته ایم.
علـی رضـا دبیر رییـس کمیسـیون برنامه و
بودجه شورا نیز با اشاره به اینکه الیحه تعیین نرخ
عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در جهت
برنامه های کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک
در مرکز شـهر ،تهیه و تنظیم میشود گفت :تعیین
این عوارض به عنوان یک عامل بازدانده در نظر
گرفته میشـود ضمن آنکه یکی از منابع درآمدی
پایدار شهری است که درآمد حاصل از آن صرف
توسـعه حمل و نقل عمومی و تجهیز ات حمل
ونقلی می شود.
وی همچنین خاطر نشان کرد :ورود به طرح
ترافیک عارضه ای بر شهر تحمیل میکند که باید
هزینه آن پرداخت شود.
دبیر افزود :سال گذشته از این ردیف حدود
 330میلیارد تومان درآمد داشته ایم که طبق تبصره
بودجـه  20درصـد آن در مترو و مابقی در حوزه
حمـل ونقل عمومی و تجهیزات آن هزینه شـده
است.
رییـس کمیسـیون برنامـه وبودجه شـورا با
اشـاره به اینکه جمع بندی کمیسـیون بر افزایش
 10درصدی برای اشـخاص حقیقی است اظهار
داشت :به این نتیجه رسیده ایم که ادارات دولتی
و سـازمانی که متقاضی طرح هستند افزایش 15

مناطق
تعویض تابلوهای فرسوده
ایستگاههای تاکسی منطقه 3
معـاون حمـل ونقـل وترافیک شـهرداری
منطقـه  3از تعویـض تابلوهـای فرسـوده
ایسـتگاههای تاکسی خبر داد.
علیرضـا اسـفراینی نـژاد معـاون حمـل
ونقـل وترافیـک ایـن منطقـه گفـت  :تابلوهای
ایسـتگاههای تاکسی  5ایستگاه در نواحی 1و4
کـه دارای250دسـتگاه خودرو تاکسـی بوده و
فرسـوده وقدیمی شده بود تعویض شد.
اسـفراینی نـژاد از نوسـازی خودروهـای
گشـت کنتـرل ونظارت بـر ناوگان تاکسـیرانی
خبر داد و افزود:
بدیـن منظـور دو دسـتگاه خودرو سـمند
پایه گازسـوز با کلیه تجهیزات الزم به منطقه 3
تاکسـیرانی جهت انجـام ماموریت های محوله
تحویل شد.

نصب دیوار صوتی در بخش
پایانی بزرگراه امام علی(ع)

ورود به طرح

ترافیک عارضه ای
بر شهر تحمیل

میکند که باید هزینه
آن پرداخت شود

درصد را داشـته باشـند چراکه اکثر کسانی که از
طـرح اسـتفاده میکننـد مجموعه هـای دولتی و
سازمانی اند.
دبیـر در ادامه با اشـاره به تبصـره جدیدی در
خصوص موتورسیکلت سـواران در الیحه اظهار
داشت :پیشنهاد کمیسیون این است که شهرداری
تهران با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی تهران
بزرگ ظرف مدت سـه ماه نسـبت به تهیه سـاز و
کار مناسب جهت صدور معاینه فنی و مجوز طرح
ترافیک برای موتور سیکلت های سطح شهر تهران
اقدام کند و جهت تصویب به شـورای شـهر ارائه
دهد.
پرویز سروری با اشاره به اینکه طرح ترافیک

آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول
شماره بایگانی شعبه951475 :
بموجــب پرونــده کالســه  951475لــه محمدرضــا رمضــان زاده علیــه
رضــا نــوری ســاروکالیی جهــت وصــول محکــوم بــه و هزینههــای
اجرایــی امــوال مشــروحه زیــر متعلــق بــه محکــوم علیــه توقیــف و بمبلــغ
 2/650/000/000ریــال ارزیابــی و مقــرر شــد در روز چهارشــنبه مــورخ
 1395/11/20از ســاعت  9الــی  11از طریــق مزایــده حضــوری در محــل
دفتــر شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی ســاری بفــروش برســد و قیمــت از
میــزان ارزیابــی شــده شــروع و بــه کســانی که باالتریــن قیمت را پیشــنهاد
نماینــد فروختــه خواهــد شــد ضمنــا  10درصــد از قیمــت پیشــنهادی نقــدا
از برنــده اخــذ و مابقــی بایــد ظــرف یکمــاه پرداخــت گــردد همچنیــن در
صــورت انصــراف یــا عــدم پرداخــت بــه موقــع مابقــی وجــه  10درصــد
ســپرده بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط خواهــد شــد.
مــال مــورد مزایــده عبــارت اســت از :مقــدار مشــاع( بــه ارزش
266/750/000ریــال) از مقــدار  5دانــگ و  35ســیر مشــاع عرصــه بــه
انضمــام اعیانــی بــه ارزش فــوق الذکــر ( )2/650/000/000ریــال واقــع
در ســاری انتهــای جــام جــم کوچــه اســتقالل پــاک  19کــد پســتی
 4814814589بــه شــماره پــاک ثبتــی  528فرعــی از  3454اصلــی بخــش
یــک قریــه میانــرود .
متقاضیــان میتواننــد جهــت اطالعــات بیشــتر از مــال مــورد مزایــده بــه
دفتــر شــعبه اول اجــرای احــکام مدنی دادگســتری ســاری مراجعــه نمایند.
اصغری – مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی ساری
رونوشت آگهی وراثت
خانــم مریــم نجفــی زیــدی دارای شــماره شناســنامه  1472بــه شــرح
دادخواســت بــه کالســه  1/95/2335ش از ایــن شــورا درخواســت گواهــی
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید صــادق
ســرمدی بــه شناســنامه 2636در تاریــخ  95/5/29در اقامتــگاه دائمــی خود
بــدرود زندگــی گفتــه کــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت
به :
-1متقاضی (همسر متوفی)
 -2ســید محمــود ســرمدی فرزنــد ســید صــادق ش ش 2080567071
صــادره از ســاری (پســرمتوفی)
 -3ســیده فاطمــه ســرمدی فرزنــد ســید صــادق ش ش 2080393871
صــادره از ســاری (دخترمتوفــی)
 -4ســیده زهــرا ســرمدی فرزنــد ســید صــادق ش ش 2080805401
صــادره از ســاری (دختــر متوفــی)
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت
یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامه
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری – رضی
آگهی ابالغ
احترامــا بدیــن وســیله آقــای امیــر توتونــی کــه فعــا مجهــول المــکان
مــی باشــد ابــاغ مــی گــردد کــه آقــای محمــد نقــی مســافری بــا وکالــت
مهــدی خانــی دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه طلــب بــه طرفیــت شــما
تقدیــم کــه بــه کالســه 124/950007ح ثبــت و بــرای روزیــک شــنبه
 95/12/1ســاعت  3/30عصــر وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده  ،لــذا
مراتــب جهــت تقاضــای خواهــان در اجــرای مقــررات مــاده  73قانــون
آییــن دادرســی مدنــی دادگاههــای عمومــی و انقــاب یــک نوبــت در یکــی
از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی همــدان درج مــی گــردد خوانــده
میتوانــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی جهــت دریافــت نســخه
ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه شــعبه  124واقــع در میــدان بیمــه –
انتهــای کوچــه مشــکی مراجعــه و در روز و ســاعت مقرره فوق در جلســه
رســیدگی حاضــر و هــر گونــه دفاعــی دارد بــه عمــل آورد واال شــورا
غیابــا رســیدگی و تصمیــم مقتضــی صــادر خواهد نمــود و چنانچــه منبعد
آگهــی الزم شــود یــک نوبــت و مــدت آن  10روز خواهــد بــود.
دبیر خانه  124شورای حل اختالف همدان
م الف4700 :

برای موتورسواران نیاز به ساز و کار اجرایی دارد
اظهار داشت :به نظر می رسد که شهرداری هنوز
سـاز و کار اجرایـی مناسـبی برای ایـن موضوع
ندارد.
وی افـزود :طبـق اظهار نظر کارشناسـان در
حـال حاضر با توجه به اینکـه پالک موتورها در
عقـب وسـیله نقلیه جانمایی شـده اسـت امکان
کنترل توسـط دوربیـن ها وجود نـدارد باید این
پالک ها به جلو منتقل شود.
سـروری افـزود :این موضـوع را هم در نظر
داشـته باشـید که اکثر ایـن عزیزان موتور سـوار
برای ارتزاق از این وسیله استفاده میکنند و جزو
اقشـار کم درآمد جامعه محسـوب می شوند .در
تصمیم گیری بر این موضوع باید بررسی بیشتری
صورت گیرد.
محسـن سـرخو رییس کمیته حمـل و نقل
شـورا نیز با اشـاره به وضعیت وانت بارها اظهار
داشت :بسیاری از کسبه اقدام به خرید وانت و یا
موتور کرده اند تا برای استفاده از طرح از مزایای
ایـن وسـایل حمل ونقلی اسـتفاده کننـد .این در
حالی است که وانت بار ها برای استفاده از طرح
باید مجوز از اتحادیه داشته باشند و این موضوع
باید در طرح ترافیک سال آینده لحاظ شود.
مازیار حسـینی معاون حمـل و نقل ترافیک
شـهرداری تهران نیز در دفـاع از تبصره مرتبط با
موتورسیکلت سواران اظهار داشت :متاسفانه 80
تا  90درصد تصادفات یک طرفشان موتورسواران
هسـتند .این آمار نشـان میدهد کـه اصالح رفتار
ترافیکی موتورسواران یک الزام و ضرورت است.

وی در ادامه اظهار داشت :ما تاکید بر اجرای
این تبصره داریم چراکه باید بپذیریم نظم بخشی
موتورسـواران بایـد از یک جایی آغاز شـود .در
حـال حاضر بـا کمک ناجـا کار گـروه هایی در
خصـوص تعییـن راهـکار های انضباط شـهری
موتورسواران تشکیل شده است.
حسـینی در ادامـه سـخنان خود با اشـاره به
اینکـه هدف حفظ سلامت راکب و شـهروندان
اسـت گفت :قبـول داریـم که بخـش اعظمی از
موتورسـواران بـرای ارتـزاق از این وسـیله نقلیه
اسـتفاده میکننـد ولـی ایـن دلیـل نمی شـود که
سالمت خود و دیگران را با رفتار های ترافیک پر
خطر شان تهدید کنند.
در نهایـت مهـدی چمـران بـه جمـع بندی
نظرات اعضا پرداخت که اعضای شورا به اجماع
بندهای مرتبط به الیحه را به تصویب رساندند.
بـر اسـاس این مصوبـه همچنین مقرر شـد
تعرفـه عـوارض طرح ترافیک همچون سـالهای
قبل بـرای جانبازان بـاالی  70درصد و جانبازان
اعصـاب و روان  25درصـد بـه باالبـا تایید بنیاد
ایثارگران و جانبازان رایگان باشـد و وانت بارها
نیـز بـرای اسـتفاده ازطـرح ترافیـک از صنف و
اتحادیه مربوطه شان تاییدیه اخذ کنند.
همچنیـن خوردوهـای هیبریـدی نیـز 50
درصـد هزینـه طرح ترافیـک را پرداخـت کنند.
سـهمیه خبرنـگاران نیز همچون سـنوات قبل با
تاییدیـه وزارت ارشـاد و سـازمان حمل ونقل و
ترافیک و با همان افزایش  10درصدی نسبت به
سال قبل محاسبه شود.

معـاون حمـل و نقل و ترافیک شـهرداری
منطقـه  20از نصـب دومیـن دیـوار صوتی این
منطقـه در محـدوده بزرگـراه امـام علـی(ع)
خبرداد.
ابـوذر ریاضـی با بیان این مطلـب گفت :با
توجـه به مجـاورت بخش پایانـی بزرگراه امام
علـی(ع) در محـدوده منطقه  20با مجتمع های
مسـکونی ،نصب دیوار صوتی در این محل در
دسـتور کار مدیریت شـهری قرار گرفته اسـت
که به زودی انجام می شـود.
ریاضـی اولیـن دیـوار صوتـی منطقـه 20
را در محـدوده خروجـی بزرگـراه آزادگان بـه
خیابـان شـهید رجایـی برشـمرد و افـزود :این
دیـواره صوتـی بـه طـول  150و ارتفـاع  3متر
و بـه منظـور رفع آلودگـی صوتـی و برقراری
آسـایش شهروندان نصب خواهد شد.
وی با اشـاره به اینکه افزایش رضایتمندی
شـهروندان همـواره از اولویت هـای مدیریت
شـهری بـوده اسـت ،ادامـه داد :با اجـرای این
طـرح یکـی از مهمتریـن درخواسـت هـای
سـاکنان محدوده بزرگراه امام علی(ع) و شهید
کریمی مرتفع خواهد شـد.
معـاون حمـل و نقل و ترافیک شـهرداری
منطقه  20به رشـد  50درصدی توسعه بزرگراه
هـای ایـن منطقـه جنوبـی در یـک دهـه اخیر
اشـاره کرد و یادآور شد :توسـعه معابر شهری
و افزایش دسترسـی های مناسـب به نقاط مهم
زیارتی ،تاریخی و باسـتانی منطقه  20همچنان
در دسـتور کار قـرار دارد و بـرای بهتـر شـدن
امکانات ترافیکـی همچنان تالش می کنیم.

آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابــر راي شــماره 139560326008000059مــورخ  95/3/31و کالســه
شــماره1392114426008000284:هيات موضــوع قانــون تعييــن تكليــف
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك رزن تصــرف مالكانــه بالمعــارض متقاضــي
فاطمــه حجتــی غنــی فرزند نقی بشــماره شناســنامه 906صــادره از رزن به
شــماره ملــی 3991494639 :در 3دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک بــاب خانه
بــه مســاحت 91/51متــر مربــع درقســمتي از پــاك  59اصلــي شهرســتان
رزن واقــع در بخــش  5همــدان حــوزه ثبتــی رزن خريــداري بــا واســطه از
مالــك رســمي حمــد الــه عبــدی قطبیــه دارنــده نســق زراعــی بــه شــماره
28315دفتــر خانــه  5همــدان لــذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت
بــه فاصلــه 15روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه
صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از
تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن
اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم
اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بدهــي اســت
در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن – رضا شیرخانی خرم
تاريخ انتشار اول 95/10/12تاريخ انتشار دوم 95/10/27
م الف 232

رونوشت آگهی وراثت
آقــای هــادی فرزامــه دارای شــماره شناســنامه  5بــه شــرح دادخواســت
بــه کالســه  1/95/2497ش از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان نعمــت الــه فرزامــه به
شناســنامه 2در تاریــخ  94/9/27در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی
گفتــه کــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:
-1متقاضی (پسر متوفی)
 -2حمــزه فرزامــه فرزنــد نعمــت الــه ش ش  2صــادره از ســاری
(پســرمتوفی)
 -3طاهــره فرزامــه فرزنــد نعمــت الــه ش ش  4صــادره از ســاری
(دخترمتوفــی)
 -4حشــمت الــه فرزامــه فرزنــد نعمــت الــه ش ش  5صــادره از ســاری
(پســرمتوفی)
 -5صدیقــه فرزامــه فرزنــد نعمــت الــه ش ش یــک صــادره از ســاری
(دخترمتوفــی)
 -6فیــروزه ذکریایــی گل چینــی فرزنــد عباســعلی ش ش  18581صــادره
از ســاری (همســرمتوفی)
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت
یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامه
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری – رضی

دادنامه
پرونــده کالســه 9509988130100650 :شــعبه  1د ادگاه عمومــی حقوقــی
دادگســتری شهرســتان بهار تصمیــم نهایــی شــماره9509978130100982 :
خواهــان -1 :مصطفــی قاســمی فرزنــد رجبعلــی  -2حســین وجدانــی وحیــد
فرزنــد رجبعلــی همگــی به نشــانی بهــار – شــهرک جانبــازان – ک بهــاران 5
بــه اصالــت از ناحیــه خویش بــه قیومیــت از ناحیه محجور مصطفی قاســمی
خواندگان -1 :حســین دســتمالچیان  -2اســماعیل دستمالچیان  -3حسینعلی
قراگوزلــو  -4مرتضــی دســتمالچیان همگــی بــه نشــانی مجهــول المــکان -5
فاطمــه اعــا بــه نشــانی مجهــول المکان
خواسته الزام به انتقال قطعی ملک
رای دادگاه
در ایــن پرونــده خواســته خواهــان حســین وجدانــی وحید فرزنــد رجبعلی به
اصالــت از ناحیــه خویــش و بــه قیومیــت از ناحیــه محجور مصطفی قاســمی
فرزنــد رجبعلــی بــه خواســته الــزام خوانــدگان بــه انتقــال قطعــی شــش دانگ
عرصــه ســند عرصــه پــاک شــماره  10050فرعــی از  139اصلی به شــماره
ســریال  766846-1الــف  94بــه میــزان یــک دانــگ در مالکیــت مصطفــی
قاســمی 766845 -2الــف  94بــه میــزان 5دانــگ مشــاع در مالکیــت حســین
وجدانــی وحیــد بــه طرفیــت حســین علــی قراگوزلــو و مرتضــی و حســین و
حســن و اســماعیل همگی دســتمالچیان و فاطمه اعالء مطرح و اظهار داشــته
مــن مالــک اعیانــی پــاک فــوق هســتم کــه مالکیــن طبــق قانــون اصالحــات
ارضــی بایــد عرصــه را بــا نــام ایــن جانــب انتقــال مــی دادندولــی آدرســی از
آنــان نــدارم و معلــوم نیســت کجــا هســتند بــا احضــار خوانــدگان در جلســه
دادرســی حاضــر نشــده و مســتندات ابــرازی خواهــان مصــون از هــر گونــه
ایــراد و دفاعــی باقــی مانــده و دادگاه بــرای تطبیــق ســند یــا محل قــرار ارجاع
امــر بــه کارشناســی صادر که کارشــناس ســند را بــا محل تطبیــق و کروکی
تنظیــم نمــوده لــذا دادگاه مســتندا بــه مــاده 31قانــون اصالحــات ارضــی کــه
مالــک مــی بایــد عرصــه زمیــن هــای فــوق را مجانــا بــه زارع انتقــال دهــد لــذا
دادگاه خواســته خواهــان را قابــل پذیــرش دانســته و بــا توجه به اینکــه انتقال
بعــدی بــه بنیــاد تاثیــری در موضوع ایــن انتقال نــدارد زیــرا این انتقــال قهری
و قانونــی صــورت گرفتــه اســت لــذا حکــم بــه الــزام خوانــدگان بــه انتقــال
قطعــی عرصــه ملــک شــماره  10050فرعــی از  139اصلــی واقــع در بهــار
بخــش 4ثبتــی در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی دارد رای صــادره غیابی
بــوده و ظــرف مــدت 20روز قابــل واخواهــی و پــس از مــدت  20روز قابــل
تجدیــد نظــر در محاکــم تجدیــد نظــر اســتان همــدان می باشــد.
رییس شعبه اول محاکم عمومی حقوقی بهار  -محمدیان
م الف1044:

رونوشت آگهی وراثت
آقــای علــی ایمانــی مرمتــی دارای شــماره شناســنامه  13بــه شــرح
دادخواســت بــه کالســه  1/95/2494ش از ایــن شــورا درخواســت گواهــی
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عیــن الــه
ایمانــی مرمتــی بــه شناســنامه 8در تاریــخ  92/8/9در اقامتــگاه دائمــی
خــود بــدرود زندگــی گفتــه کــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر
اســت بــه:
-1متقاضی (پسر متوفی)
 -2مهــدی ایمانــی فرزنــد عیــن اهلل ش ش  213صــادره از ســاری
(پســرمتوفی)
 -3زهــرا ایمانــی فرزنــد عیــن اهلل ش ش  3648صــادره از ســاری
(دخترمتوفــی)
 -4هاجــر ایمانــی فرزنــد عیــن اهلل ش ش  42صــادره از ســاری
(دخترمتوفــی)
 -5ولــی الــه ایمانــی فرزنــد عیــن اهلل ش ش  8صــادره از ســاری
(پســرمتوفی)
 -6تــوران اکبریــان فرزنــد حســین ش ش  504صــادره از ســاری
(همســرمتوفی)
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت
یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامه
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری – رضی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم
شماره بایگانی شعبه950456 :
در پرونــده  101/950456مطروحــه در شــعبه  101دادگاه عمومــی
جزایــی ســاری موضــوع اتهــام علیرضــا صادقــی دائــر بــر کالهبــرداری
اینترنتــی کــه تحــت تعقیــب میباشــد .بــا توجــه بــه اینکــه متهــم موصــوف
در آدرس منــدرج در پرونــده مــورد شناســایی قــرار نگرفــت و مجهــول
المــکان بــوده و آدرس مشــارالیه نامعلــوم میباشــد بدینوســیله بــه اســتناد
مــاده  180ق.آ.د.ک بــه متهــم ابــاغ میگــردد کــه جهــت رســیدگی بــرای
روز  1395/12/4ســاعت  10:30صبــح جهــت ادای توضیحــات و پاســخ
بــه اتهــام وارده در جلســه دادگاه حضــو یافتــه در غیــر ایصــورت دادگاه
راســا اقــدام بــه رســیدگی و اتخــاذ تصمیــم قانونــی خواهــد نمــود.
مدیر دفتر شعبه  101دادگاه کیفری دو ساری -محمد اویسی

