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اخبار کوتاه

ی در ارومیه
افزایش  ۱۵درصدی نزاع و درگیر 
گروه شهرســتانها :فرمانده انتظامی ارومیه گفت :امســال نسبت به سال
گذشته نزاع و درگیریها در ارومیه  ۱۵درصد افزایش داشته است .کریم اکبری
در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه جرمهای ثبت شده در ارومیه
به ترتیب فراوانی عبارتند از نزاع و درگیری ،سرقت ،تصادفات ،مفاسد اجتماعی،
جرایم مالی و اقتصادی ،جعل و شــرارت اظهار کرد :در مقایسه با سال گذشته
نزاعها  ۱۱درصد ،سرقتها  ۱۵درصد و تصادفات  ۳.۹درصد افزایش داشته و در
مقابل مفاسد اقتصادی یک درصد ،جرایم مالی هفت درصد ،جعل پنج درصد و
شرارت  ۳۸درصد کاهش داشته است .وی با بیان اینکه در سال گذشته  ۲هزار و
 ۱۴۹فقره سرقت در ارومیه وجود داشته است ،افزود :امسال  ۲هزار و  ۵۹۱فقره
سرقت در ارومیه ثبت شده که در نتیجه آن  1هزار و  ۸۵۱سارق دستگیر شده
که این آمار در ســال گذشته  ۸۶۶نفر بود و این تعداد دستگیری نشان دهنده
کشف  ۸۱درصدی سرقتها در سال جاری است .فرمانده انتظامی ارومیه با بیان
اینکه امســال نسبت به سال گذشته  ۱۱درصد در کشف سرقتهای مهم و ۲۱
درصد در کشف سرقتهای خرد افزایش وجود داشته است ،ادامه داد :این افزایش
کشفیات سرقتها به دلیل استفاده از تکنولوژیهای روز در شناسایی سارقان و
کشفیات سرقتی بوده و همچنین امسال سرقت به عنف نسبت به سال گذشته
 ۱۷درصد کاهش و قتل نیز  ۲۵درصد کاهش داشته است .وی با اشاره به اینکه
امسال دســتگیری قاچاقچیان مواد مخدر  ۴درصد ،دستگیری اشرار  ۴۸درصد
و دستگیری ســارقان  ۳۰درصد افزایش داشته اســت ،عنوان کرد :در مجموع
کشفیات قاچاق  ۴۹درصد افزایش داشته و سال گذشته  ۱۷۱کیلوگرم انواع مواد
مخدر در ارومیه کشف شد که امسال  ۳۶۰کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده
اســت که کشفیات افزایش  ۱۱۱درصدی ،دستگیری قاچاقچیان افزایش هشت
درصدی و انهدام قاچاقچیان  ۱۰درصد افزایش را نشان میدهد.

برگزاری نخستین جشنواره ونمایشگاه ملی فوالد ایران
گروه شهرستانها :نخستین جشنواره ونمایشگاه ملی فوالد ایران با حضور
تولیدکننــدگان ،تامین کنندگان ،بازرگانــان و متخصصان زنجیره آهن و فوالد
ایران در برج میالد برگزار شد .غریبپور رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت :جنگ
تجاری فوالد بین آمریکا وچین بر ســر فوالد بود و این نشان از اهمیت این کاال
است ،ظرفیت فوالد ایران از بدو شروع تا به امروز به حدود ۳۵میلیون تن رسیده
است و اکنون توان ساخت و طراحی کارخانه فوالد را داریم ،صادرات فوالد در ۸
ماهه سال جاری بیش از ۳میلیارد دالر بوده است .وی ادامه داد :امسال در حوزه
فوالد یک میلیارد دالر طرح به بهرهبرداری رسیده است و سال آینده ۱.۵میلیارد
دالر طرح راه اندازی خواهد شد .در شرایط تحریم و بازار باعث شده تا از ظرفیت
فوالد بطور کامال استفاده نشود .وی با بیان اینکه تامین نیاز فوالد سازان به سنگ
آهن استراتژی جدی وزارت صمت است ،افزود :توسعه اکتشاف استراتژی اصلی
ایمیدرو اســت و سرمایه گذاری در پهنهها با مشارکت بخش خصوصی پیگیری
میشــود .غریب پور همکاری با تشکلها را جز سیاست ایمیدرو دانست و افزود:
باید با همکاری یکدیگر گرههای کور را باز کنیم .شــاید امروز اگر تحریمها نبود
جشنواره ملی فوالد ایران هم برگزار نمیشد.

پروژههای عمرانی شهرک امام حسین(ع)
در اولویت شورای شهر اسالمشهر

گروه شهرســتانها :توجه ویژه اعضای شورای شــهر اسالمشهر به توسعه
عمرانی شــهرک امام حســین (ع) ،برخی از آنها را به پــای پروژههای در حال
اجرا کشــاند .به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر ،صبح دیروز برخی
از اعضای شــورای شهر بنا به توجه ویژه پارلمان شــهری به عمران منطقه ،از
پروژههای در حال اجرای شهرک امام حسین (ع) بازدید کردند .پس از مدتها
رکود عمرانی در این شــهرک ،احداث ســاختمان جدید شهرداری ،ایجاد کانال
آب ،لوله گذاری کانال خیابان کمیل ،آماده ســازی خیابان شهید شامی وکمیل
وجدول گذاری وزیرسازی کوچهها در دست اقدام است .نکته جالب این بازدید،
حضور اعضا در قبرستان مسیحی و ادای احترام به شهدای مسیحیان در جنگ
تحمیلی بود.

در  9ماهه نخست سال97

 7416انشعاب رایگان گاز در خراسان رضوی
واگذار شده است

گروه شهرستانها :مدیر بهرهبرداری شــرکت گاز استان خراسان رضوی
گفت :طی  9ماهه نخست امسال ،هفت هزار و  416انشعاب رایگان به مددجویان
کمیته امداد و بهزیستی ،اماکن مذهبی ،جانبازان باالی  25درصد و خانواده های
معزز شهدا واگذار شده است .به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان
رضوی ،حســن افتخاری با اعــام این مطلب اظهار کــرد :مطابق قانون اماکن
مذهبی ،جانبازان باالی  25درصد(تا ســقف کنتور 10مترمکعب) ،خانوادههای
معزز شــهدا ،مددجویان کمیته امداد و بهزیســتی براي يك بار از پرداخت حق
انشــعاب گاز معاف هستند .وی افزود :شــرکت گاز خراسان رضوی در راستای
اجرای دقیق قوانین و همچنین پیاده ســازی طــرح تکریم ارباب رجوع ،طی 9
ماهه نخســت سال  7416 ،97مورد انشعاب گاز را بصورت رایگان به متقاضیان
واجدشرایط واگذار كرده اســت .افتخاری تصریح کرد :از این تعداد 284 ،مورد
ســهم اماکن مذهبی 653 ،مورد توسط جانبازان باالی 25درصد و خانوادههای
معزز شــهدا ،چهار هزار و  934مورد سهم مددجویان کمیته امداد و یک هزار و
 545مورد نیز تحویل خانوادههای تحت تکفل بهزیستی شده است.

109میلیون تن چغندر قند
از زارعان آذربایجان غربی خریداری شد

گروه شهرستانها :رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی از خرید
تضمینــی بیش از یک میلیون و  900هزار تن چغندر قند در اســتان خبر داد.
اسمعیل کریم زاده پیش از ظهر دوشنبه در جلسه پیگیری مسایل کشت چغندر
قند افزود :از آغاز فصل برداشت چغندرقند تاکنون یک میلیون و  914هزار تن
چغندرقند توسط کارخانههای قند این استان خریداری شده و بیش از  56درصد
از مطالبات چغندرکاران نیز پرداخت شده است .وی با بیان اینکه کاشت چغندر
قند امســال کاهش یافته است اظهار داشــت :ارزش چغندر خریداری شده در
استان تا کنون  591میلیارد و  310میلیون تومان برآورد شده است .کریمزاده با
اشاره به میزان خرید چغندرقند توسط پنج کارخانه قند آذربایجان غربی ،ادامه
داد :تاکنون بیشــترین میزان خرید در حدود  461هزار تن توسط کارخانه قند
ارومیه خریداری شده است و پیش بینی میکنیم امسال در حدود دو میلیون تن
محصول از چغندر کاران استان خریداری شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال
از شهرک صنعتی كاسپين قزوین بازدید کرد
گروه شهرستانها« :علی مویدی خرمآبادی» رئیس ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز به همراه زاهدی اســتاندار قزوین ،منوچهر حبیبی معاون اقتصادی و
حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان از شهرک صنعتی
کاسپین و نمایشگاه توانمندیهای صنعتی در این شهرک بازدید کرد .به گزارش
روابط عمومي شــركت شهركهاي صنعتي اســتان قزوين ،در نمایشگاه دائمی
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی استان از  ۲۰۰کارخانه بیش از دو
هزار نوع محصول صنعتی و تولیدی عرضه شده است .با حضور در شهرك صنعتي
كاســپين از واحدهای تولیدی زرین نماي كاسپين تولیدکننده لوازم خانگی با
برنده ایسنس و شرکت گلدیران تولیدکننده لوازم خانگی با برند ال جی بازدید
به عمل آورد .صاحبان صنایع یاد شده در این دیدار خواستار برنامهریزی اصولی
مســئوالن ارشد اقتصادی کشور در امر مبارزه با قاچاق کاال و رفع موانع تولید و
صادرات شــدند .رئيس ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز كشوردر پايان بازديد از
واحدهاي توليدي در شــهرک صنعتی کاسپین در جمع خبرنگاران رسانههای
گروهی اســتان اظهار کرد :بازدید امروز ما از صنایع قزوین نشان میدهد استان
قزوین مانند بسیاری از استانهای کشور از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است که
میتوان با اتکا به آن از شرایط تحریم عبور کرد .وی افزود :برای مبارزه با قاچاق
باید حمایت از کاالی ایرانی در اولویت باشد و با شرایط ایجاد شده به نظر میرسد
در کنار همه مشکالت فرصتی هم برای تولیدکنندگان توانمند کشور ایجاد شده
تا بتوان از همه ظرفیتها برای رونق تولید و اشــتغال استفاده کرد .مویدی خرم
آبــادی بیان کرد :تجهیز مبادی ورودی و گمرکات کشــور به تجهیزات مدرن و
امکانات به روز در کاهش قاچاق از مبادی رسمی بسیار موثر است که خوشبختانه
با تاکید دولت در این زمینه کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است.

بحران کمآبی جدیترین تهدید مشهد در سال 98

رئیس شورای شهر مشهد گفت :بدون شک جدیترین
و مهمترین چالش شــهر مشهد در سال  ، 98کمآبی است
و گــذر از این بحران جز بــا مشــارکت حداکثری مردم
امکانپذیر نخواهد بود.به گزارش ایلنا از مشهد ،محمدرضا
حیدری رئیس شــورای شهر مشــهد در حاشیه بازدید از
پروژههای شــبکه انتقال آب ،فاضالب و تصفیهخانه خین
عرب ضمن قدردانی از زحمات و تالشهای جدی مدیران،
مهندسان و کارشناسان شــرکت آب و فاضالب مشهد که
پیگیر مسائل مربوط به این حوزه هستند ،اظهار کرد :بدون
شــک مهمترین و جدیترین چالش شهر مشهد در سال
آینده کمبود آب است؛ تدابیر بسیاری برای مقابله و کنترل
این بحران اندیشیده شــده ولی گذر از این شرایط دشوار
تنها با مشــارکت ،همراهی و همکاری یکایک شهروندان و
مردم میسر است.
وی با بیان اینکه براساس آمار ارائه شده از سوی شرکت
آب و فاضالب مشهد در سال  98بدلیل نبود ظرفیت آبی،
امکان بهرهبرداری از ســد دوســتی وجود ندارد ،گفت :در
جلســ ه امروز مقرر شد کمیته مشترکی میان شورای شهر
مشــهد ،شهرداری و شــرکت آب و فاضالب شکل گیرد تا
به منظور گذر از این بحران چارهاندیشــیهای الزم انجام
شــود.حیدری در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر اینکه
فرهنــگ مصرف بهینه آب باید در میان شــهروندان بیش
از پیش ترویج یابد ،تصریح کرد :فعاالن محیطزیســتی و
ســمنهای دغدغهمند در حوزه آب نیز باید نقش پررنگی
ایفا کنند؛ شــرکت آب و فاضالب مشــهد نیز برای نصب
ابزارهای کاهنده بر روی شــیرآالت منــازل اعالم آمادگی

کرده که هزینه آن به صورت اقســاطی به قبوض مصرفی
آب افزوده میشود.
رییس شورای شهر مشهد با بیان اینکه شرایط ویژهای
باید برای مشترکین پرمصرف درنظرگرفته شود تا از قدرت
بازدارندگی برخوردار باشد ،گفت :براساس برآوردهای انجام

شده 1.5 ،لیتر آب شرب شــهری برای شهروندان فقط 8
ریال هزینــه دارد که این عدد در مقابل فرآیندی که برای
اســتحصال و آماده کردن آب طی میشــود ،بسیار ناچیز
اســت.حیدری افزود :هزینهای که برای هر بطری یکونیم
لیتری آب معدنی پرداخت میکنیم ،با قیمت  2500بطری

آب شــرب شــهری برابری میکند؛ این بهای ناچیز تاثیر
بسزایی در مصرف بیرویه آب توسط برخی شهروندان دارد.
وی اشــارهای هم به حــوزه تامین منابــع مالی برای
پروژههای فاضالب شــهری داشت و با تاکید بر اینکه باید
با جدیت پیگیر این موضوع باشیم ،اظهارکرد :خوشبختانه
شهر مشــهد در زمینه پروژههای فاضالب پیشرفتخوبی
داشــته و با همتی دیگر میتوان شبکه فاضالب این شهر
را کامل کرد.
حیدری خاطرنشان کرد :توسعه تصفیهخانههای شهری
ش برونــد و با توجه به ملی
نیز بایــد به همین موازات پی 
بودن این پروژهها ،مطمئن هستیم استاندار جدید خراسان
رضوی به این موضوع توجه جدی مبذول خواهند داشــت
و امیدواریم تامین منابع الزم برای توسعه تصفیهخانههای
فاضالب شــهری ،یکی از اولویتهــای مهم مردم ،مجلس
شورای اسالمی و دولت محترم شمرده شود.
وی با بیان اینکه مشــهدمقدس نیــاز به تصفیهخانه با
ظرفیت  800هــزار مترمکعب دارد ،گفت :با اســتفاده از
ظرفیت تصفیهخانه فعال شهر 200 ،هزار مترمکعب از این
ظرفیت تامین شده و این ظرفیت باید  600هزار مترمکعب
دیگر افزایش یابد.
حیدری در بخش پایانــی صحبتهای خود اظهارکرد:
در خصوص برنامه تبصره  3توســعه شبکه آب و فاضالب
نظرات و اولویتهای مناطق  13گانه شــهر مشهد از سوی
شهرداران دریافت شده که اولویتها براساس آن تعیین و به
شرکت آب و فاضالب ابالغ خواهد شد؛ امیدواریم با تعامل
و همراهی ،بخشی از مشکالت حوزه آب مشهد حل شود.

دروازه عبدالعظیم  ۵۰۰ساله تهران قدیم در عصر صفوی بیرون کشیده شد
تاریخ تهران که همیشــه زیر ســایه تاریخ شهر ری و
یا همان ری باســتان بوده است به گفته سرپرست هیأت
باستان شناسی استان تهران باید با تاریخ مستقلی شناخته
شود که کشف برخی ســازههای معماری تهران قدیم در
عصر صفوی بــه این دغدغه تاریخی بــرای تهران کمک
میکند.
به گزارش تســنیم ،اوایل دی ماه قطعاتی از سفالینه و
استخوان در میان خاکبرداری ناشی از تعمیرات یک ملک
در بازارحضرتی تهران بدســت آمد بــه گفته قدیر افروند
مسئول مرکز باستانشناســی تهران این کشف مربوط به
برج و باروی عصر صفویه است که حوالی دروازه عبدالعظیم
تهران قدیم قرار دارد.گفتنی اســت ،دروازههای تهران به
بناهای استوار و بلند و فضاهای شهری پیرامون آنها گفته
میشد که درگذشته در بخشهایی از حصار و برج و باروی
شهر تهران ساخته شــده بودند .ساخت این بناها از عصر
صفویه با ساخت پنج دروازه در دوران شاه طهماسب برای
نخســتین بار صورت پذیرفت.شاه طهماسب صفوی برای
زیارت حضرت عبدالعظیم و همچنین فاتحهخوانی بر مزار
سیدحمزه ،جدبزرگ صفویان از قزوین به ری میآمد و گاه
به شکار در اطراف تهران میپرداخت .بهتدریج و براساس
ت و آمدهای او به
آنچــه در متون تاریخی آمده اســت ،رف 
تهران زیاد شــد و او از این روســتای کوچک و کماهمیت
خوشش آمد.

شاه صفوی فرمان داد که دور این شهر دیواری بکشند
تــا از گزند و حمله در امــان بماند .این دیوار همان حصار
ن در
صفوی اســت که با  114بارو به نشانه سورههای قرآ 
اطراف قریه تهران کشــیده شــد و نام حصار صفوی را به
خود گرفت .بنابراین در زیر هر برجی ،یک ســوره از قرآن
مجیــد برای تیمن و تبرک دفن شــد.همچنین در دوران
افغانها یک دروازه و در دوران محمدشاه قاجار یک دروازه
دیگر ساخته شد .در دوران پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار
دروازههای صفوی برای گسترش شهر ویران شدند و سپس
شهر دارای دوازده دروازه شد.دروازههای دوران ناصرالدین
شاه در دوران پهلوی تخریب شدند و امروز فقط دو دروازه
از دورانهای گذشته باقی مانده است ،یکی دروازه باغملی
که در نخست وزیری رضاخان ساخته شده و دیگری بخش
کوچکی از دروازه محمدیه واقع در مدخل بازار عباس آباد
است .همچنین ســر در قورخانه تهران نیز از آن دوران بر
جای مانده است.
شو
دروازههای دوازدهگانه از دیدگاه کاشــیکاری و نق 
نگار و ستونهایی به رنگ آبی آسمانی با نقوش جالبشان
مثل نقش رستم ،دیو سفید و رستم و اسفندیار همه زیبا،
گیرا و دلپذیر بودند .دروازههای تهران عبارت بود از دروازه
خراسان ،درواز ه شاهعبدالعظیم ،درواز ه غار ،دروازه گمرک،
دروازه قزویــن ،دروازه بهجتآبــاد ،دروازه دولت ،دروازه
شمیران ،دروازه دوشــانتپه ،دروازه دوالب ،دروازه باغشاه

استاندار تهران از تصفيه خانه فاضالب اسالمشهر
بازدید کرد

گروه شهرستانها :مديرعامل آبفاي اســتان تهــران در آئين بازديد از طرح
تصفيه خانه فاضالب اسالمشــهر مطرح كرد :اميدواريم بــا روند فعلي و تامين
اعتبارات الزم نيم مدول دوم تصفيه خانه فاضالب اسالمشــهر تا پايان سالجاري
به بهرهبرداري برسد .به گزارش روابط عمومي آبفاي جنوب غربي استان تهران
در آئين بازديد از تصفيه خانه فاضالب اسالمشهر با حضور استاندار تهران و هيات
همراه ،مدير عامل آبفاي استان تهران و همچنين فرماندار و مسئولين شهرستان
اسالمشــهر همراه بود .طرح در حال انجام تصفيه خانه فاضالب اين شهرستان،
بخشي از شبكه جمع آوري و خطوط انتقال فاضالب و همچنين ميزان پيشرفت
فيزيكي طرح مذكور مورد بازديد و ارزيابي و بحث و گفتگو قرار گرفت .مديرعامل
آبفاي اســتان تهران ضمن تشــريح تصفيه خانه فاضالب اسالمشهر يادآور شد:
تصفيه خانه فاضالب اسالمشهر در زميني به مساحت  7هكتار و به منظور جمع
آوري و انتقال و تصفيه فاضالب شــهرهاي اسالمشهر ،شهرك امام حسين (ع)،
مســكن مهر ضياءآباد ،شهرك امام خميني (ره) و واوان با ظرفيت تحت پوشش
قرار دادن جمعيتي معادل  660هزار نفر در سه مدول و با هدف جمعآوري ،انتقال
و تصفيه فاضالب به ميزان  132000متر مكعب در شبانه روز طراحي گرديده و
مطابق برنامه زمانبندي شده در حال ساخت و تجهيز میباشد .مهندس بختياري
خاطرنشان كرد :عمليات احداث و راهاندازي نيم مدول اول اين تصفيه خانه مطابق
برنامه پيش بيني شــده به اتمام رســيده و در حال بهرهبرداري میباشد و نيم
مدول دوم نيز با ســرعت عمل مطلوب در حال اجراء و انجام كارهاي پاياني قرار
دارد كه اميدواريم با تامين اعتبارات تخصيص يافته و مساعدتهاي الزم حداكثر
ظرف ســالجاري به اتمام و بهرهبرداري برســد .در اين ديدار مهندس ابوالفضل
صدرائيه مدير عامل آبفاي جنوب غربي اســتان تهران نيز ضمن تشــريح پروژه
مذكور خاطرنشــان ساخت :در حال حاضر و باتوجه به پيگيريهاي مستمر كل
عمليات لوله گذاري و خطوط انتقال و همچنين اجراي شــبكههاي جمع آوري
فاضالب در برخي از شهرها از جمله مسكن مهر استراتوس ،شهرك امام خميني
(ره) و شهر واوان به اتمام و مرحله بهره برداري رسيده است و از طريق نيم مدول
اول عمليات تصفيه فاضالب جمعآوري شده انجام میپذيرد و پساب حاصله نيز
با قابليت اســتفاده براي مصارف كشــاورزي و بدون كمترين آسيب و مشكالت
براي محيط زيســت آماده بهره برداري و استفاده در امر فضاي سبز و كشاورزي
در سطح منطقه میباشد .در پايان دكتـــر محسني بند پي استاندار تهران نيز
ضمن قدرداني از اقدامات صورت گرفته و جمعآوري و تصفيه فاضالب در منـطقه
جنوبغربي استـــان تهران اظهار اميدواري كرد :با تامين به موقع اعتبارات الزم و
مساعدتهاي مالي الزم طرح تصـفيه خانه فاضالب شهرستان اسالمشـهر مطابق
برنامه زمانبندي شده به اتمام و بهرهبرداري برسد ،تا ضمن ارائه خدمـات مطلوب
به شـــهروندان محترم ،با استفاده از پسـاب تصفيه شده حاصـله از اين تـصفيه
خانه نـيز قدمي موثر در احـياي كشـاورزي و سالمـت محيط زيسـت برداشته
شود.

تسریع در عملیات تعریض و بهسازی
بخشی از محور کندوان
گروه شهرستانها :مهندس ســید محمد نظری ضمــن اشاره به تعریض و
بهســازی بخشی از محور کندوان یادآور شــد :باتوجه به نزدیک شدن به پایان
سال و شروع سفرهای نوروزی و وجود ترافیک فراوان در محور کندوان عملیات
تعریض و بهســازی این محور در محدوده مرزنآباد  -دزدبن با بکارگیری چند
اکیپ راهسازی بصورت همزمان سرعت بیشتری به خود گرفت .به گزارش اداره
ارتباطات و اطالع رسانی اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران ،مهندس نظری
ضمن اشاره به اينكه ارتقاء و تعريض در محورهاي مازندران نگاه ملي را میطلبد
از اقدامات وزارت راه و شهرســازي براي توسعه ،بهســازی و ايمني محورهاي
اســتان قدرداني كرد .وي تصريح نمود :يكي ديگر از محسنات توسعه جاده ها،
رونق بخشی صنعت و بهرهگيري مناسب كارخانجات از نهايت ظرفيت توليد خود
میباشد .وی درخصوص مشخصات فنی این پروژه یادآور شد :تعریض و بهسازی
بخشی از محور کندوان (محدوده خروجی شهر مرزنآباد به سمت محور کندوان)
بــه طول  300/2کیلومتر و بعرض  9متر با اعتباری معادل  50میلیارد ریال در
مدت زمان یکسال از آذرماه سالجاری با حضور مسئولین آغاز و امیدواریم با تامین
و تخصیص اعتبارات مناسب در مدت زمان تعیین شده به بهرهبرداری برسد.

و دروازه چراغ برق .این دروازهها شبها بسته میشد و آمد
و رفت از آنها ممنوع میشد ،مگر با گفتن (اسم شب) که
همه روزه وزیر دربار آن را به رئیس قراوالن میداد.آخرین
دروازهای که در دارالخالفه تهران ساخته شد و آن را دروازه
میدان مشــق میگفتند در دوران سلطنت پهلوی اول در

آگهي فقدان سند مالكيت
سند مالكيت یک سهم از چهل و پنج سهم ششدانگ باستثناء ثمنیه اعیانی يكباب خانه به شماره -1761
اصلي واقع در بخش  12ســلماس در دفتر  13صفحه  515ذيل ثبت  1224و به شماره چاپی 948887
بنام خانم رعنا رکان قزوینی ثبت و صادر شده است که مالك با ارائه درخواست و استشهاد محلی اعالم
نمودهاند كه سند مالكيت مفقود گرديده است و درخواست المثنی نمودهاند فلذا موضوع طي يك نوبت
در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار آگهي ميگردد چنانچه هر شخص نسبت به ملك مورد آگهي معامله
كرده كه در باال ذكر نگرديده است يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد بايستي ظرف ده روز
از انتشــار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالكيت يا سند معامله تسليم
نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله
ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را برابر ماده  120آيين نامه قانون ثبت صادر خواهد كرد و در
صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورتمجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و
يك نسخه آن به متقاضي المثنلی تسليم و اصل سند به دهنده آن مسترد ميگردد .
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سلماس -حمید نجفزاده
آگهي فقدان سند مالكيت
آقای رحمان خضرپور مدعی اســت که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قطعه  108نقشه بمساحت
 122/35مترمربع دارای پالک  52/75/214اصلی واقع در بخش  14مهاباد بنام ایشــان صادر و تســلیم
گردیده است و نامبرده با ارائه دو برگ استشهادیه مصدق وارده بشماره  1397/10/17 -35557سردفتر
دو سردشــت اعالم نموده سند مالکیت صادره فوق به علت اسباب کشی مفقود و تقاضای صدور سند
مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره  1ماده  120آئين نامه اصالحی قانون ثبت در یک
نوبت به تاریخ ذیل آگهی میشــود و در صورتیکه تا ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی نرسد و یا
در صورت اعتراض اصل سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر
و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.
تاريخ انتشار :پنجشنبه 97/10/20
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سردشت -رسول ابراهيمي
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حسن غریبی دارای ش ش  29به شرح دادخواست به کالسه /970938ح 1از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مرادعلی غریبی به ش ش  180در تاریخ
 96/7/28اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
 -1حلیمه دالئی میالنی ف عبداله ش ش  168ت ت  1345همسر متوفی
 -2حسن غریبی ف مرادعلی ش ش  29ت ت  1364پسر متوفی
 -3بهمن غریبی ف مرادعلی ش ش  83ت ت  1367پسر متوفی
 -4رامین غریبی ف مرادعلی ش ش  2840101882ت ت  1369پسر متوفی
 -5افسانه غریبی ف مرادعلی ش ش  2840202271ت ت  1372دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه آگهی مینماید
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس -جوان

آگهی تغییرات شرکت صنعتی شــیمیایی بنیان پارسیان
توس آمونیاک شــرکت سهامی خاص به شــماره ثبت  40928و
شناسه ملی  10380567677به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی به طور فوقالعاده مورخ  1397/10/03تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :آقای علیرضا رحمتی شــماره ملی  -09384071981خانم
بهین امینی شماره ملی -00627628503خانم مریم رحمتی به
شمارهع ملی  00437485972به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدهاند هاشم مهدی زاده شماره
ملی  0939298597به ســمت بازرس اصلــی و کیهان اردکانی
شــماره ملی به ســمت 09377804722بازرس علی البدل برای
مدت یک سال مالی انتخاب شــدند :روزنامه مردمساالری جهت
درج آگهیهای شــرکت تعیین شد اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشهد ()343707

محل میانی شرکت نفت و پستخانه به وجود آمد .در بزرگ
آهنی این بنا را که ســالها بر فــراز آن نقاره میزدند در
قورخانه ساخته بودند.دروازههای دوازدهگانه تهران در سال
 1309شمسی در دوره شهرداری کریم آقا بوذرجمهری به
بهانه اینکه شهر باید نوسازی شود ویران کردند.
آگهی حصر وراثت

آقای منصور فرزانه  -دارای شناسنامه شماره  500بشرح دادخواست به کالسه  400429از این
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ارسالن فرزانه –
به شناسنامه  442در تاریخ  1397/04/02اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم
منحصر اســت به -1 :منصور فرزانه ،فرزند ارسالن ،به ش.ش  500پسر متوفی  -2حاتم فرزانه
 ،فرزند ارســان ،به ش.ش  759پسر متوفی  -3عادل فرزانه ،فرزند ارسالن ،به ش.ش  836پسر
متوفی  -4نادر فرزانه  ،فرزند ارسالن ،به ش.ش  723پسر متوفی  -5پری فرزانه  ،فرزند ارسالن،
به ش.ش  834دختر متوفی  -6فاطمه خدائی ،فرزند ابراهیم ،به ش.ش  378همسر متوفی  .اینک
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراض
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف نقده

آگهی حصر وراثت

آقای جعفر حاجیزاده  -دارای شناســنامه شــماره  505بشرح دادخواست به کالسه 970383
از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلیمان
حاجیزاده – به شناســنامه  51در تاریــخ  1397/09/05اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه آن مرحوم منحصر اســت به -1 :عزیزه الوه شــوانه ،فرزند علی ،به ش.ش  17200همسر
متوفی  -2حنیفه دلیلی چره ،فرزند محمد سلیم ،به ش.ش  417همسر متوفی  -3جعفر حاجیزاده،
فرزند سلیمان ،به ش.ش  505پسر متوفی  -4حیدر حاجیزاده ،فرزند سلیمان ،به ش.ش  537پسر
متوفی  -5انور حاجیزاده ،فرزند سلیمان ،به ش.ش  303پسر متوفی  -6رحمان حاجیزاده ،فرزند
سلیمان ،به ش.ش  304پسرمتوفی  -7رحیم حاجیزاده ،فرزند سلیمان ،به ش.ش  620پسر متوفی
 -8کلثوم حاجیزاده ،فرزند ســلیمان ،به ش.ش  648دختر متوفی  -9سکینه حاجیزاده ،فرزند
ســلیمان  ،به ش.ش  3430دختر متوفی  -10آســیه حاجیزاده ،فرزند سلیمان ،به ش.ش 7739
دختر متوفی  -11منیژه حاجیزاده ،فرزند ســلیمان ،به ش.ش  2900060214دختر متوفی  .اینک
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراض
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف نقده

آگهی تغییرات شــرکت گســترش صنعت خودروی نوری
زاده توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  60675و شناسه
ملــی  14006561059به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی
عادی به طــور فوقالعاده مــورخ  1397/10/10تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد -1- 1 :آقای علی نوریزاده حســنآبادی به شــماره
ملــی  - 0870485008آقــای حامد نوریزاده حســنآبادی به
شماره ملی - 0872968847خانم فاطمه ضیائیان به شماره ملی
 0872019888به ســمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب گردیدند 2- .جعفر ساز به شماره ملی  0872642593به
سمت بازرس اصلی و اقای احمد شــریفی رسولی به شماره ملی
 1378780426به ســمت بازرس علیالبدل شــرکت برای مدت
یکسال مالی تعیین گردیند  3-روزنامه کثیراالنتشار مردمساالری
جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شــد اداره کل ثبت اسناد و
امالک اســتان خراسان رضوی اداره ثبت شــرکتها و موسسات
غیرتجاری مشهد ()343716

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششــدانگ آپارتمان مسکونی قطعه11تفکیکی به مســاحت 120/59مترمربع تحت پالک  4434فرعی از  3071فرعی از  53اصلی واقع در بخش  5قزوین ،ذیل شماره
دفتر الکترونیکی  139620309068015719و به شــماره چاپی  479060به نام آقای شــهرام صفری صادروتســلیم گردیده است ســپس به موجب سندرهنی شماره11593مورخ
97/2/29دفتر84قزوین به نفع بانک مهر اقتصاد دررهن میباشــد حال وکیل مالک آقای علی اصغر تقی خانی به موجب ســند وکالت شماره 171558مورخ  97/9/18دفتر  29قزوین
از طرف مالک با ارائه دوبرگ فرم شــهادت شــهود به شماره وارده  68021087مورخ  97/9/20مدعی شــده که سند مذکور به علت سهل انگاری مفقود گردیده است وبا سند مذکور
معاملهای نشده وثبت دفتر امالک موید این ادعا می باشد تقاضای صدور سند مالکیت المثنی ملک مزبور را نموده علیهذا مراتب باتوجه به تبصره یک ماده  120آئین نامه قانون ثبت
اعالم میگردد تا هرکس به نحوی از انحاء نسبت به ملک مذکورحقی داشت ویامعامالتی به نفع اوشده ویامدعی وجودسند درنزدخودباشدازتاریخ انتشاراین آگهی تامدت ده روزضمن
مراجعه به این اداره اعتراض خودرا با ارائه اصل سندمالکیت وسندمعامله تسلیم نمایدوچنانچه درظرف مدت مقرراعتراض به این اداره نرسد ویا درصورت اعتراض اصل سندمالکیت ارائه
نشود اداره ثبت المثنی سندمالکیت راطبق مقررات صادروبه متقاضی تسلیم خواهد کرداین آگهی دریک نوبت به شرح ذیل منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار97/10/20:
علی شهسواری-رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه  2قزوین

