
شهرستانها4 پنج شنبه  31 خرداد 1397  شماره 4771 

آگهى ابالغ اخطاريه ارزيابى ماده 101
شماره بايگانى پرونده:9100439- بدينوسيله به 1- شركت سايبان افق سهامى خاص با مديريت محمد مياح 
به شماره ثبت 3390 آبادان به نشانى آبادان خ امام پاساژ كادوس غرفه 305 -  2-  خيراله شولى فرزند مرتضى به 
شماره شناسنامه 1384 كدملى 1816934275 به نشانى آبادان خ اميرى نبش پاساژ الغدير ساندويچ شولى ، فعال 
مجهول المكان و آقاى رضا سلمان پور بغالنى فرزند الزم و كدملى 5859740891 به نشانى آبادان ايستگاه 11 بهار 
98 رديف 464 اتاق 4 و آقاى حبيب عبد غضبانى فرزند ابراهيم و كدملى 1816777404 به نشانى آبادان كوى 
قدس ايستگاه 3 بهار 14 پالك 4 ابالغ مى شود با تقاضاى بستانكار بانك تجارت شعبه سعدى آبادان موارد وثيقه 
ســند رهنى شــماره 11956-88/6/18 دفترخانه شــماره 67 آبادان طبق گزارش مورخ 96/11/14 كارشناس 
رســمى دادگسترى به شــرح ذيل ارزيابى گرديده اســت: 1- پالك ثبتى 2809/5 در بخش 9 آبادان ملكى حبيب 
عبد غضبانى به ارزش 2/485/480/000 ريال 2- پالك ثبتى 134/16 در بخش 4 آبادان ملكى رضا سلمان پور 
بغالنى به ارزش 1/507/350/000 ريال 3- پالك ثبتى 1779/4290 در بخش 4 آبادان ملكى خيراله شولى به 
ارزش 1/439/060/000 ريال ، لذا برابر ماده 101 آئين نامه اجرائى بدينوسيله بشما اخطار مى شود كه پس از 
انتشار اين اخطار بفاصله 5 روز چنانچه به مبلغ ارزيابى پالكهاى فوق اعتراض داريد اعتراض كتبى خود را بضميمه 
فيش بانكى (براى هر پالك به مبلغ 5/000/000 ريال) جهت هزينه تجديد ارزيابى هر يك از پالكها به اداره ثبت 
اسناد و امالك آبادان تحويل نماييد واال به همان قيمت مزايده خواهد شد بديهى است به اعتراض خارج از مدت يا 

فاقد فيش بانكى ترتيب اثر داده نخواهد شد. م الف/1/213
رئيس ثبت اسناد و امالك آبادان

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: احمد عليرضايى به نشانى تهران خ مفتح جنوبى بن رضوى پ 1 ط 4 ، مشخصات محكوم 
عليه: ناصر عليپور حمدى بنشانى مجهول المكان، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 363 مورخ 96/4/24 شوراى 
حل اختالف شهريار شعبه 4 كه وفق دادنامه شماره همان مرجع شعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده است: محكوم 
عليه به پرداخت مبلغ شــصت ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ يك ميليون و دويســت و پنجاه هزار ريال 
بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول آن و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در 
حق خواهان و پرداخت مبلغ نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت جمهورى اسالمى ايران محكوم ميگردد. محكوم 
عليــه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا گذارد. م 

الف/32120
رئيس شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهريار

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: حسين كريمى به نشانى تهران خ مفتح جنوبى بن رضوى پ 1ط4 واحد 12 ، مشخصات 
محكوم عليه: ابراهيم زارعى نسب كوهستكى بنشانى مجهول المكان، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 364 مورخ 
96/4/24 شوراى حل اختالف شهريار شعبه 4 كه وفق دادنامه شماره همان مرجع شعبه – دادگاه – قطعيت حاصل 
كرده است: محكوم عليه به پرداخت مبلغ يكصد و دو ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ دو ميليون و شصت 
هــزار ريال بابت هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصــول آن و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه در حق خواهان و پرداخت مبلغ نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت جمهورى اســالمى ايران محكوم 
ميگردد. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 

اجرا گذارد. م الف/32121
رئيس شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهريار

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقــاى عليرضــا زندى كرجــى داراى شناســنامه شــماره 11024 به شــرح 
دادخواست به كالسه 97032817 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان رقيه آژير به شناسنامه شماره 11 در 
تاريخ 1396/9/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 
مرحوم منحصر اســت به: 1- على رضا زندى كرجى متولد 1348/4/1 ش ش 
11024 فرزند محمد همسر متوفى 2- شرف آژير متولد 1329/1/1 ش ش 
5 فرزند محمد مادر متوفى . اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در يــك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضــى دارد و يا وصيت نامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف مدت يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/97/10306
رئيس شعبه 7 شوراى حل اختالف كرج

حصروراثت
نظر به اينكه خانم فرزانه عبدلى تندرو داراى شناســنامه شــماره 1904 به شــرح دادخواســت به كالســه 
10/97/186 از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان بتول دولت 
آبادى به شناســنامه 1231 در تاريخ 78/10/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-فرزانه عبدلى تندرو فرزندمحمدحســين ش ش 1904 متولد 1339/6/2 فرزند2-

غالمحسين عبدلى تندرو فرزندمحمدحسين ش ش 1891 متولد 1336/11/10 فرزند-اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حســبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. 
رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى خانم محدثه دهمرده بطرفيت عبدالواحد آذرگون فرزند جالل
خواهان خانم محدثه دهمرده دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى عبدالواحد آذرگون به خواسته ثبت واقعه 
طالق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609985488400709 شعبه اول داداه عمومى 
(حقوقى) دادگسترى شهرستان هيرمند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/18 ساعت 12/00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/604
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان هيرمند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى عليرضا رضايى فرزند خان محمد
خواهــان آقاى على احمدى نســب فرزند صفر دادخواســتى بــه طرفيت خوانده آقاى عليرضــا رضايى فرزند 
خان محمد به خواســته تخليه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709985501600007 
شــوراى حل اختالف شــماره 16 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف شهرســتان زاهدان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/5/13 ســاعت 8/30 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى 
گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/784
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شوراى حل اختالف شماره 16 مجتمع مركزى 
شوراى حل اختالف شهرستان زاهدان

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: حسن رستمى بارانى ده امام جمعه فرزند عباس به نشانى استان سيستان 
و بلوچســتان شهرســتان زابل شــهر بنجار بخش مركزى روستاى اماميه ، مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: 
1- بهزاد ســنچولى فرزند فرامرز به نشــانى سيســتان و بلوچســتان زابل خيابان سام شــرقى 5 پالك 227 منزل 
پدرى 2- عباســعلى محمدگلى فرزند باقــر مجهول المكان ، محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به 
شــماره 9609989502400247 و شماره دادنامه مربوطه 9709979502400024 محكوم عليه محكوم است 
به حضور در دفترخانه اســناد رســمى و انتقال ســند يك دستگاه خودروى ســوارى پژو 405 مدل 1385 بشماره 
پــالك 161ل44- ايران 95 بنام خواهان و پرداخت مبلغ ســه ميليون و دويســت و پنجــاه هزار ريال بابت هزينه 
دادرســى در حق خواهان و نســبت به واريز حق االجراء احكام مدنى مربوط به شوراهاى حل اختالف در واحد اجراى 
احكام دادگسترى زابل وفق مقررات به حساب دولتى 2171292603007 درآمد ناشى از جرائم و صدور احكام 
شــوراهاى حل اختالف دادگسترى شهرســتان زابل اقدام نمائيد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) م الف/610
رئيس شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان زابل

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: على شيبك فرزند غالم به نشانى استان سيستان و بلوچستان شهرستان 
زابل شهر زابل مالك اشتر 2 ، مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: 1- حسن صيادى فرزند على اكبر به نشانى 
اســتان سيســتان و بلوچستان شهرستان زابل شهر زابل قلنبر جنب شــركت نفت بارانى 2- محمد قاسمى شيخى 
فرزند غالم مجهول المكان ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9609989502400245 
و شماره دادنامه مربوطه 9609979502400238 محكوم عليه محكوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمى 
و انتقال ســند يك دستگاه خودروى سوارى پژو 206 بشماره پالك 868ب95- ايران 95 مدل 91 بنام خواهان و 
پرداخت هزينه دادرسى در حق خواهان و نسبت به واريز حق االجراء احكام مدنى مربوط به شوراهاى حل اختالف در 
واحد اجراى احكام دادگســترى زابل وفق مقررات به حســاب دولتى 2171292603007 درآمد ناشى از جرائم و 
صدور احكام شوراهاى حل اختالف دادگسترى شهرستان زابل اقدام نمائيد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ 

اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) م الف/607
رئيس شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظــر به اينكه خواهان محســن ســليمانى بــا وكالت آقاى حــاج مبينى دادخواســتى به خواســته مطالبه مبلغ 
131/200/000 ريال به همراه هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد لغايت اجراى حكم و حق 
الوكاله وكيل به طرفيت سيد مرتضى شاكرطاهرى به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به 
شــعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف به كالسه 997/96 ثبت و براى تاريخ 97/5/7 ساعت 12/00 صبح وقت 
رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاههــاى عمومــى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلســه دادرســى 
حاضر شــوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رســيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن 
به دفتر شــورا مراجعه نمايند انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شــده در صورت عدم حضور شورا تصميم 

مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظــر به اينكه خواهان محســن ســليمانى بــا وكالت آقاى حــاج مبينى دادخواســتى به خواســته مطالبه مبلغ 
196/200/000 ريال به همراه هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد لغايت اجراى حكم و حق 
الوكاله وكيل به طرفيت ســيد مرتضى شاكرطاهرى به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع 
به شــعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف به كالســه 1001/96 ثبت و براى تاريخ 97/5/7 ساعت 12/15 صبح 
وقت رســيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المــكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرســى دادگاههــاى عمومى وانقــالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلســه 
دادرســى حاضر شــوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رســيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا 

تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف كاشان

اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم : 1- بهرام ظريفى تكاب فرزند عبداله نشــانى كردســتان –شهرســتان 
ســقز– شــهر ســقز – خيابان ســعدى كوچه آرمان پالك 6 . مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهــم :1- مرتضى 
مظاهرى فرزند – على حسن نشانى مجهول المكان . محكوم به : بموجب  در خواست  اجراى حكم  مربوطه  به شماره 
9610098797400735 و شــماره دادنامه مربوطه 9609978797400151  محكوم عليه  محكوم  اســت به 
پرداخت  مبلغ 100/000/000 ريال  بابت اصل خواسته و مبلغ 3/350/000  ريال هزينه دادرسى و خسارات 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 95/9/10 لغايت اجراى حكم در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر اجرايى در 

حق صندوق دولت.
كاظم على پور چسلى- قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف شهرستان سقز

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 1- سيد رحيم هاشميان 
2- مجيد سليمانى رهقى به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه 7 حقوقى شوراى 
حل اختالف به كالسه 898/96 ثبت و براى تاريخ 97/6/10 ساعت 18/20 وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا 
كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در 
امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند 
تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين 

آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 7 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقــاى محمــود صالحى به موجب  وكالت نامه رســمى 242953-97/2/23 دفترخانــه 49 آمل به وكالت 
از مــژگان پژوهــى با ارائــه دو برگ استشــهاديه 45175-97/3/23 كه به تاييد دفترخانه 49 آمل رســيده 
طــى تقاضــاى وارده به شــماره 97/8320-97/3/21 اعالم داشــته كه اصل ســند مالكيت به شــماره چاپى 
818565الــف94 پالك شــماره 3371 فرعــى از 13 اصلى واقع در بخش 3 ثبت آمل ســند مالكيت ذيل ثبت 
–ص-ج- بــه نام مژگان پژوهى ف حســين و برابر ســند رهنــى 72394 -85/12/21 دفترخانه 63 آمل در 
رهن موسســه مالى اعتبارى ســهامى عام قرار دارد و در اثر جابه جايى مفقود شده رانموده است كه در اجراى 
مــاده 120 اصالحــى آيين نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر اين آگهــى در روزنامه كثيراالنتشــار در يك نوبت 
مــى گردد چنانچه اشــخاصى مدعــى انجام معامله يا وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــند ظرف مدت ده روز 
پــس از تاريخ انتشــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله بــه اين اداره اعالم 
نمايند.چنانچه پس ازاتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت يا ســند 
معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت المثنى به نام مالك خواهد نمود.م/

الف96/150/366
سيد محمدحسن روشنايى-رييس ثبت اسناد و امالك آمل

آگهى احضار متهم
بدينوســيله به آقاى ايمان مرادى فرزند رضا مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه به كيفرخواســت صادره از 
دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه در پرونده كالسه بايگانى شماره 970205 به اتهام خيانت در امانت جهت دفاع 
از خود و شركت در جلسه رسيدگى تاريخ 97/5/7 ساعت 8 صبح در شعبه 106 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه حاضر 

شويد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف/472
 رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى خســرو رودگر با ارائه دو برگ استشــهاديه 42612-97/3/29 كه به تاييد دفترخانه 
34 آمل رســيده طى تقاضاى وارده به شــماره 97/9346-97/3/29 اعالم داشته كه اصل سند 
مالكيت به شــماره چاپى 161721ج94 شــش دانگ پالك 95 فرعى از 1738 اصلى واقع در بخش 
يك ثبت آمل ســند مالكيت ذيل ثبت –ص-ج- به نام خســرو رودگر صادر و تســليم گرديد و در 
اثر جابه جايى مفقود شــده رانموده اســت كــه در اجراى ماده 120 اصالحى آييــن نامه قانون ثبت 
مبادرت به نشــر اين آگهى در روزنامه كثيراالنتشــار در يك نوبت مى گردد چنانچه اشخاصى مدعى 
انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشند ظرف مدت ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى 
اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله به اين اداره اعالم نمايند.چنانچه پس 
ازاتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت يا ســند معامله 
ارائه نشــود ايــن اداره مطابق مقررات اقدام به صدور ســند مالكيت المثنى به نــام مالك خواهد 

نمود.م/الف96/150/367
سيد محمدحسن روشنايى-رييس ثبت اسناد و امالك آمل

آگهى حصر وراثت
خانــم بتول گرجــى مهلبانى ف حيدرقلى به شــرح درخواســتى كــه به شــماره 970297 اين 
شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان 
حيدرقلى گرجى مهلبانى ف فرج اله ش ش 221 صادره بابلســر در تاريخ 94/1/25 در شهرســتان 
فريدونكنار  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-فخريه اسفنديار 
ف محمدرضا ش م 6599737481 همسر متوفى2-ناصر ش م 6599631355   3-زينب ش م 
4989375084   4-فاطمــه  ش م 4989001125   5-زهــرا   ش م 4989434102   6-بتول 
ش م 4989495403    7-ساره ش م 4989004531 همگى گرجى مهلبانى  نام پدر: محمدرضا-
فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهــى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

آگهى مزايده اموال غيرمنقول
نظربه اين كه در پرونده اجرايى كالسه 960349 احكام مدنى محكوم عليه سيد محسن آبلوئى 
به پرداخت 25414925 ريا ل در حق محكوم له عيسى شمسى با وكالت بسكابادى محكوم گرديده 
و شــخص ثالث على قنبرى قلعه ســرى يك قطعه زمين خانه ســرا و منزل مسكونى واقع در اراضى 
اومال قلعه ســر داراى ســندمالكيت رســمى به شــماره ملك 2116،  26 الى 28 اصلى ب ش ثبت 
3158 و دفتر جلد 22 صفحه 382 بخش 9 به مســاحت اعيانى 110 مترمربع با حدود اربعه شــماال 
به طول 20/12 و 45/4 متر به حالت شمال شرقى به ديوار محمدكاظم قنبرى سوم به طول 5/40 
متر ديوار اشــتراكى قاســمعلى قنبرى و شــرقا به طول 35/12 متر و 45/4  متر و 65درصد  متر 
به حالت شــمال شرقى ديوارى اشــتراكى با متصرفى عليرضا قنبرى و جنوبا اول به طول 60/4 متر 
درب و ديوار است به كوچه دوم به طول 70/4 به حالت شرقى ديوار است به كوچه سوم و چهارم 
بــه طول 15/7 متــر و 30/4 متر هردو به حالت جنوب غربى و غربا بــه طول 50/2 متر و 60/14 
متر ديوارى اشتراكى با متصرفى خليل محمودى را جهت اداى دين محكوم عليها تعرفه نموده ، ملك 
موصوف توقيف و از ناحيه كارشناس رسمى به مبلغ 1,647,500,000 ريال ارزيابى گرديده است.
بــا عنايــت به اين كه نظريه ارزيابى در مهلت مقرر قانونى مــورد اعتراض قرار نگرفته لذا مقدار 3 
ســير و 17 نخود مشاع از ملك مزبور در تاريخ 97/4/30 رأس ساعت 10 صبح ازطريق مزايده به 
فروش مى رســد متقاضيان مى توانند جهت اطالع بيشــتر پنج روز قبل از برگزارى مزايده به دفتر 
اجراى احكام مدنى دادگسترى نكا محل برگزارى مزايده مراجعه نمايند مزايده از قيمت پايه شروع 
و برنده آن كســى خواهد بود كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد ضمنا ده درصد قيمت پيشنهادى 
فى المجلس از برنده مزايده دريافت خواهد شــد و در صورتى كه برنده مزايده در موعد مقرر يك 
ماهه بقيه بهاى مال را نپردازد ده درصد پرداختى پس از كسر هزينه مزايده به نفع صندوق دولت 

ضبط خواهد شد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگسترى نكا-على اكبر صادقى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مهران مقدم پور ف نعمت اله
خواهان على صداقتى دادخواســتى به طرفيت خوانده مهران مقدم پور به خواسته جلب ثالث 
و مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982074000171 شعبه 10 شوراى 
حل اختالف ســارى ثبت و وقت رســيدگى  97/5/10 ســاعت 10 تعيين گرديد . حســب دســتور 
دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در 
خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك 
ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ،نســخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-مرضيه اصغرى دازميرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به فرهاد فارسى
خواهان حســين عبداله پور كهريز-قــدرت اهللا فرخى كجور-منصور دلفــان همتى-داريوش 
قربانى مركيه دادخواستى به طرفيت خواندگان فرهاد فارسى و محمدحسن عزيزى مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به كالسه 9609981953200794  شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد ثبت 
و وقت رســيدگى 97/5/21 ساعت 12 تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ،نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
               منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به شهناز محمدجعفرى ف اسمعيل
خواهان على اصغر رفيق دوست دادخواستى به طرفيت خوانده شهناز محمدجعفرى ف اسمعيل 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709981953200160  شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/5/20 ســاعت 12 تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق 
موضــوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى بــه علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

آگهى احضارمتهم
دادگاه عمومى و انقالب عباس آباد به موجب كيفرخواســت شماره 9510431618100819 
در پرونده كالســه 9509981954300693 براى ســيما ورمقانى ف هوشــنگ به اتهام سرقت از 
داخل خودرو(دو دســتگاه گوشــى تلفن همراه،مبلغ دوميليون تومان وجه نقد،يك رشــته گردنبند 
طال)  تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى تاريخ 
97/5/9 ساعت 9 تعيين گرديده است . باعنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم 
و در اجــراى مقررات ماده 344 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومــى وانقالب در امور كيفرى 
مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد . 

بديهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م/الف
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى دو عباس آباد(102 جزايى سابق)-سادات رسول

آگهى حصر وراثت
آقاى بهرام خلعتبرى معظم ف امان اهللا به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/320/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان امان اله خلعتبرى معظم ف 
محمد  ش 3 صادره رامســر در تاريخ 97/3/2 در شهرســتان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1-مجتبى ش ش 8   2-بهرام ش ش 301   3-رحمن ش ش 234   4-هوشنگ ش 
ش 1432 شــهرت خلعتبرى معظم –پســران متوفى5-افروز كاظمى نژاد خلخالى ش ش 4 همسر دائمى متوفى 
والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى يعقوب تنگ دره شســتائى ف محمد به شــرح درخواســتى كه به شماره 2/317/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان عادل تنگ دره شستائى 
ف يعقوب ش ش 2270122526 صادره رامســر در تاريخ 97/2/12 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى 
گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-يعقوب تنگ دره شستائى ش ش 2279667452 پدر 
متوفى2-سيده آذر طاهرزاده ش ش 2279826682 مادر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهــى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى 

نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى بهمن قاســم شــريفى ف محمدتقى به شــرح درخواستى كه به شــماره 2/303/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان محمدتقى قاسم شريفى ف 
صادق ش ش 653 صادره رامســر در تاريخ 1358/3/6 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1-عباس ش ش 1794   2-علــى ش ش 60   3-حيدر ش ش 1545   
4-محمد ش ش 34   5-بهمن ش ش 1554   6-خيرالنســاء ش ش 1544   7-زيور ش ش 33   8-ســكينه 
ش ش 1179   شــهرت همگى قاســم شريفى –فرزندان متوفى9-طوبى قاسم نژاد ش ش 244 همسر دائمى 
متوفــى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى حيدر كيهانيان ف محمدابراهيم به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/325/97 اين شــعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان محمدابراهيم كيهائيان ف 
حيدر ش ش 6 صادره رامسر در تاريخ 97/3/13 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت به : 1-محمد ش ش 661   2-حيــدر ش ش 7   3-داوود ش ش 2    4-زينب ش 
ش 3   5-فاطمــه ش ش يــك 6-زهره ش ش 454   7-معصومه ش ش  شــهرت همگــى كيهانيان-فرزندان 
متوفى8-گل نســاء اعرافى ش ش –همســر دائمى متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى 

باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى احضارمتهم بشماره بايگانى شعبه 961518
بدينوسيله طبق ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى به متهمان مجهول المكان آقايان 1- على همدانى 
فرزنــد ولــى الــه 2- بهنام رهرو فرزند مهــدى 3- حامد احمد زاده  كه به اتهام مشــاركت درســرقت تعزيرى 
درپرونده كالســه 961518 شــعبه نهم داديارى دادســراى عمومى وانقالب اسالمشــهرتحت تعقيب مى باشد 
مراتب طى يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــاربوى ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت يك ماه ازتاريخ نشــرآگهى 
دراين شعبه داديارى حاضرشويد وازخود دفاع نمايد ودرصورت عدم حضوريا عدم ارسال اليحه دفاعيه وياعدم 
معرفى وكيل اين شعبه درحقوق الناس وحقوق عمومى به صورت غيابى اقدام به رسيدگى نموده وقرارمقتضى 

صادرمى نماييد بديهى است تاريخ انتشارآگهى تا روزمحا كمه كمترازيك ماه نباشد.م الف604
جليل حسين پور- داديار شعبه نهم دادسراى عمومى وانقالب اسالمشهر

ابالغيه بشماره بايگانى شعبه 951806
دادگاه عمومى وانقالب شهرســتان اسالمشــهربه موجب پرونده كالسه 951806/102 درمورد اتهام 1- 
عين اله شــقاقى 2- ســياوش ميرزايى 3- داداشى به اتهام مشــاركت دركالهبردارى با شكايت مجيد ملكى- 
محمد فرهنگ- محمد پاكدل- حميدرضا اميرى- مصطفى گودرزى- على اصغرده آبادى- قربان فالحى- عليرضا 
ذوالفقارى- مسيب سليمانى- يوسف رحيمى- اكبرباقرى- محمدعلى دروديان تقاضاى كيفرنموده كه رسيدگى 
به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه 97/05/08 ساعت 9:15 تعيين گرديده است. 
باعنايت به مجهول المكان بودن وعدم دسترســى به متهم ودراجراى مقررات مواد344 قانون آئين دادرســى 
دادگاههاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــرتا متهم جهت دفاع ازاتهام انتسابى دروقت 
مقرردردادگاه حاضرگردد بديهى است درصورت عدم حضورمطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد.م 

الف 605
(منشى شعبه 102دادگاه كيفرى2 دادگسترى شهرستان اسالمشهر(شعبه 102دادگاه جزايى سابق

ابالغيه بشماره بايگانى شعبه 970105
بدينوســيله طبق ماده 115 قانون آئين دادرسى كيفرى به متهم مجهول المكان آقاى مهدى غفارى فرزند 
طهمورث  به اتهام خيانت درامانت درپرونده كالســه970105 شــعبه دادسراى عمومى اسالمشهرتحت تعقيب 
ميباشــد مراتب طى يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتشــاربه وى ابالغ مى گردد تا دراين شــعبه حاضرشــود 
درصــورت عدم حضورياعدم ارســال اليحه دفاعيه وياعد م معرفى وكيل اين شــعبه درحقــوق الناس يا حقوق 
عمومى بصورت غيابى اقدام به رسيدگى نموده وقرارمقتضى صادرمى نماييد ضمنا" حق داشتن وكيل را داريد 

بديهى است تاريخ انتشارآگهى تا روزمحا كمه كمترازيك ماه نباشد.م الف 606
داديارشعبه هفتم داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان اسالمشهر 

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم عليه: 1- فرزانه شــكرى فرزند محمود به نشــانى همدان اســتادان كوى ايثار كوچه 
اول پــالك 14- 2- جعفر صميمى رنجبر فرزند زلفعلى به نشــانى مجهول المكان ، مشــخصات محكوم له: بانك 
ملت به مديريت آقاى على رســتكار و به وكالت يا نمايندگى حقوقى محمد حســين ســعيدى به نشــانى همدان 
خيابان شــريعتى چهارراه خواجه رشــيد مديريت شــعب بانك ملت اســتان همــدان ، محكوم بــه: بموجب راى 
شماره303/96 تاريخ 96/6/1 شعبه 132 شوراى حل اختالف (و راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى 
-) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم اســت به حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 
-/61/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ -/2/255/000 ريال به عنوان هزينه دادرسى 
و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد بدهى مورخ 87/9/28 تا يــوم الوصول به نرخ 18 درصد 
كه روزانه مبلغ -/300/083 ريال مى باشــد و هزينه واخواســت سفته ها به مبلغ -/1/250/000 ريال در 
حق خواهان صادر ضمنا پرداخت نيم عشــر دولتى بر عهده محكوم عليهم مى باشــد. به اســتناد ماده 29 قانون 
شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اجرائيه ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجراء بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد واال اقدامات 

الزمه قانونى معمول خواهد گرديد. م الف/1252
رئيس شعبه 132 شوراى حل اختالف همدان
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 اجراى بى وقفه طرح تقويت فشار
 آب شرب 3 روستاى شهرستان رودسر

طرح تقويت فشار آب شرب 3 روستاى شهرستان 
رودسر بدون وقفه در حال اجراست.

ــتايى رودسر امروز  مدير امور آب و فاضالب روس
ــانى  ــش مجتمع آبرس ــتاها زير پوش ــت: اين روس گف

سالكجان قرار دارند. 
ــور ارتقاى كمّيت  ــزاده افزود: به منظ مهدى علي
ــتاها 3 هزار متر  ــاميدنى 281 خانواِر اين روس  آب آش
ــتگاه پمپاژ و  ــط انتقال، يك باب ايس ــه گذارى خ لول

اتاقك كلرزنى اجرا مى شود. 
وى، اعتبار پيش بينى شده براى اجراى اين طرح 
را بيش از يك ميليارد و 860 ميليون ريال اعالم كرد. 
ــتايى  ــترك روس در زمان حاضر 28 هزار و 500 مش
ــر از نعمت آب آشاميدنى  ــبز رودس ــتان سرس شهرس

سالم و بهداشتى برخوردارند. 

انتصاب مشاور مدير عامل در امور زنان 
و خانواده شركت سهامى آب منطقه اى 

گيالن
ــى آب منطقه اى گيالن  ــه گزارش روابط عموم ب
ــت: درراستاى بخشنامه شماره  در اين حكم آمده اس
ــر محترم  ــورخ 3/12/92 وزي 100/50/48524/92 م
ــش محورى بانوان در  ــت نيرو ونظر به جايگاه و نق وق
رشد و بالندگى سازمانها، خانواده و جامعه، به موجب 
ــاور  ــئوليت "مش ــن ابالغ با حفظ وظايف فعلى مس اي
امورزنان وخانواده"به شما محول مى گردد. اميد است 
ــن هماهنگى الزم، در  ــا اتكال به خداوند متعال ضم ب

انجام وظايف محوله موفق و مؤيد باشيد.

استان قزوين توانسته در تامين خون سالم 
در رديف استانهاى برتر كشور قرار گيرد

رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان قزوين گفت : 
قزوين توانسته در تامين خون سالم در رديف استانهاى 
برتر كشور قرار گيرد و اين جايگاه با مشاركت خيرين 

بدست آمده است.
ــكى  ــگاه علوم پزش ــرام رئيس دانش منوچهر مه
ــن  ازخيري ــل  تجلي ــم  مراس در  ــن  قزوي ــتان   اس
 اهداء كنندگان مستمر خون در استان گفت: بيمارستان ها، 
ــتريان ــن مش ــى، اولي ــز درمان ــا و مراك ــگاه ه  درمان
ــمند  ــتند و اگر حركت ارزش  فرآورده هاى خونى هس
ــيارى از  ــت معلوم نبود بس ــكل نمى گرف ــن ش خيري

بيماران نيازمند چه سرنوشتى داشتند.
وى اضافه كرد: تالش شبانه روزى همكاران خوب 
ــون در جمع آورى، پايش و كنترل خونهاى  انتقال خ
ــر دارد و اين  ــالم جاى تقدي ــى و تهيه خونى س اهداي
ــده تا در بيمارستان ها نگران تامين  حركت موجب ش

خون نباشيم.

مديران دستگاههاى اجرايى و اخبار ــى گـيـــالن تحقيقات ــز  مراك ــاى  روس
ــتان گيالن با  ــاورزى اس ــواده بزرگ جهاد كش خان

نماينده محترم ولى فقيه در استان ديدار نمودند. 
مهندس شعبان نژاد در طليعه اين ديدار اشاره 
به تقديم 85 شهيد گلگون كفن از جهاد سازندگى 
استان گيالن در 8 سال دفاع مقدس نمود و ضمن 
ــهدا و امام شهدا از فرصت به  درود بر روان پاك ش
ــكر بعمل آوردند. مهندس  وجود آمده تقدير و تش
شعبان نژاد 27 خرداد را يادآور صدور فرمان معمار 
ــازندگى  ــكيل جهاد س ــر انقالب مبنى بر تش كبي
ــال 1379 اين نهاد با كشاورزى  ــت كه در س دانس
ــاورزى نام گرفت. وى  ادغام و از آن پس جهاد كش
ــاورزى نه تنها يك دستگاه  بيان داشت: جهاد كش
ــتگاه فرهنگى نيز مى باشد  اقتصادى بلكه يك دس
ــته  و فرهنگ و مديريت جهادى از اين نهاد برخاس
ــاورزى گيالن با  ــازمان جهاد كش ــت. رييس س اس

ــردم رضايت خداوند را  ــاره به اينكه كار براى م اش
به دنبال دارد خانواده جهاد كشاورزى را خدمتگزار 
مردم ناميد. ايشان در پاره اى از سخنان خود اشاره 
ــيس جهاد  ــكيل كميته فرهنگى در بدو تاس به تش
ــت جهادگران اولين  ــازندگى نمود و اظهار داش س
ــتاها مى  ــه پيام انقالب را به روس ــانى بودند ك كس
ــانيدند و اين حركت بار فكرى عظيمى داشت.  رس
 وى با اشاره به اينكه جهاد در حوزه هاى فرهنگى به 
 موفقيت هاى خاصى دست يافته است جهاد كشاورزى را 

تامين كننده غذاى 85 ميليون ايرانى برشمرد. وى 
اشاره به رشادت هاى جهادگران در نبرد حق عليه 
ــال دفاع مقدس نمود و بيان داشت  باطل طى 8 س
به پاس همين مجاهدت ها بود كه سنگرسازان بى 
ــعبان نژاد در فراز  ــنگر لقب گرفتند. مهندس ش س
ــخنان خود امنيت غذايى و توسعه پايدار  پايانى س
كشاورزى را دو رسالت مهم جهاد كشاورزى عنوان 
نمود و گزارش داد استان گيالن عليرغم برخوردارى 
ــد توليدى بالغ بر 3  ــاحت كمتر از يك درص از مس

ــره بردار بخش  ــن با تالش 600 هزار به ميليون ت
ــازمان جهاد كشاورزى  ــاورزى دارد. رييس س كش
گيالن بيان داشت 40 درصد برنج كشور، 93 درصد 
چاى كشور و بيش از 90 درصد فندق كشور در اين 
استان توليد مى شود و همچنين شاليكاران گيالنى 
برنج موردنياز 20 ميليون ايرانى را تامين مى كنند. 
ــاورزى استان  ــتار حمايت از جامعه كش وى خواس
ــى اين بخش گرديد  ــهيالت بانك و كاهش بهره تس
ــخت كوش جهاد كشاورزى  ضمن آنكه پرسنل س

ــت. مهندس  ــتر دانس ــتحق توجه بيش ــز مس  را ني
ــعبان نژاد كشت تلفيقى، مبارزه با تغيير كاربرى  ش
اراضى كشاورزى، بهره گيرى از ارقام اصالح شده با 
تناژ باال، مديريت منابع و ... را از اهم برنامه هاى جهاد 
كشاورزى گيالن خواند. حجت االسالم وحيدى نژاد 
نماينده محترم ولى فقيه در جهاد كشاورزى استان 
ــكر از آيت ا...  گيالن نيز در ادامه ضمن تقدير و تش
فالحتى بابت فرصت بوجود آمده براى ديدار معظم 
له گزارشى از فعاليت هاى حوزه نمايندگى ولى فقيه 
در سازمان را ارائه نمودند. ايشان اشاره به حضور 35 
 روحانى در خانواده بزرگ جهاد كشاورزى نمود كه با 
ــعه  ــتاى توس ــره گيرى از توان اين افراد در راس به
ــته مى  ــاى موثرى برداش ــگ جهادى گام ه فرهن
ــخنان خود به كميته هاى مهم  ــود. ايشان در س ش
ــود اعم از نماز و زكات، عفاف و حجاب، امر به  موج
ــتايى عشايرى   معروف و نهى از منكر، كميته روس

و ... اشاره نمودند.

ديدار خانواده بزرگ جهاد كشاورزى با آيت اهللا فالحتى 
نماينده معزز ولى فقيه در استان گيالن

 نصب تعداد 10 دستگاه شير فشار شكن
 در اين شهر پرند

ــهر پرند اظهار  مدير امور آبفاى ش داشت : با عنايت به ضرورت ايزوله آبفاى تهران
نمودن شبكه و ساماندهى خطوط آبرسانى و همچنين 
ــاميدنى  ــع يكنواخت آب آش ــن و توزي ــت تامي مديري
ــهروندان و مشتركين محترم لذا در همين راستا طى  ش
مدت زمان ارديبهشت و خرداد ماه جارى عمليات نصب 
ــر روى خطوط  ــكن ب ــار ش ــيرهاى فش و راه اندازى ش
ــانى در مناطق از پيش تعيين شده در دستور كار  آبرس

قرار گرفته و به انجام رسيد . 
ــاخت : اين عمليات  سعيد احمدى خاطر نشان س
ــت و پنجاه ميليون  با اعتبارى معادل 2 ميليارد و دويس
ريال از محل اعتبارات جارى و داخلى و به منظور ارتقاء 
ــهروندان و مشتركين  ــار آب آشاميدنى ش و تثبيت فش
ــهر پرند انجام گرديد كه طى آن تعداد 10  محترم در ش
دستگاه شير فشار شكن در سايزهاى 150 ، 200 ، 300 
و 400 ميلى مترى به همراه لوازم و تجهيزات جانبى در 
مناطق فازهاى 6 ، 3 ، 4 و 5 نصب و راه اندازى گرديد .

 مدير امورآبفاى شهر پرند ياد آور شد : قبل از نصب 
و راه اندازى شير هاى فشار شكن مذكور آب آشاميدنى 
ــتركين محترم با قدرت بين 6 تا 7 بار  ــهروندان ومش ش
توزيع مى گرديد كه عالوه بر پرت قابل توجه آب شرب 
موجب شگستگى و ايجاد حوادث متعدد به طور ميانگين 
ــد . كه پس از نصب  ــبانه روز مى گردي ــورد در ش 20 م
ــش بار به ميزان 3 الى 4  ــيرهاى مذكور عالوه بر كاه ش
ــاميدنى  ــار و توزيع يكنواخت اب آش موجب تثبيت فش
ــوس حوادث  ــهر و پايين آمدن محس ــه نقاط ش در كلي
ــبانه روز  ــتگيها كه از 20مورد به 3 مورد در ش و شكس
 رسيده است و همچنين عدم تخريب آسفالت و معابر و 

كوچه ها را بدنبال دارد . 

رديابى سوسك سرخرطومى حنايى 
درنخيالت بوشهر

ــهر  ــاورزى بوش ــاد كش مديرجه گفت: براى نخستين بار عمليات بـوشـهـر
ــى در ــرخرطومى حناي ــك س ــت سوس ــى آف  ردياب

 نخلستان هاى اين شهرستان انجام شد.
ــزود: اين  ــع خبرنگاران اف ــى درجم ــرى توكل كب
ــازمان  ــت حفظ نباتات س ــى اعالم مديري طرح در پ
ــاورزى مبنى بر حضور احتمالى آفت بسيار  جهاد كش
ــى خرما در  ــرخرطومى حناي ــك س ــاك سوس خطرن
ــتان) و  ــتان دشتس ــتان بوشهر(شهرس مناطقى از اس
ــتان هاى پارسيان استان  آلوده بودن نخيالت شهرس
هرمزگان و الرستان فارس به اين آفت در دستور كار 
ــره كامل  ــت.وى اضافه كرد: با توجه به اينكه حش اس
ــور تقريبى يك  ــوار خرما به ط ــك هاى چوبخ سوس
ساعت قبل ازغروب تا يك ساعت بعد از غروب آفتاب 
ــك تله نورى  ــرواز مى كنند، وجود ي ــطح باغ پ در س
ــكار حشرات كامل در زمان هاى ياد  درهكتار براى ش
شده در باغ الزامى است.توكلى اظهار داشت: عمليات 
ــش روى  تله گذارى ( هر هكتار يك تله )، ايجاد پوش
ــموم فوميگانت به ازاى  ــتفاده ازس ــه نخيالت و اس تن
ــين  هر يك متر طول نخيالت 6 عدد قرص فستوكس
ــل و الروهاى درون تنه،  ــرات كام براى مبارزه با حش
ــهر در دست اجراست.وى  در نخيالت شهرستان بوش
يادآورشد: در شهرستان بوشهر 880 هكتار نخلستان 
وجود دارد كه عمده ارقام مورد كاشت شامل كبكاب، 
ــتعمران، خضراوى و زاهدى است و با توجه به اين  اس
ــتر نسبت به ساير ارقام بيشتر است،  رقم كبكاب بيش
ــه آن رديابى، پايش  ــارت وارده ب درصد و ميزان خس
مونيتورينگ وجود و يا نبود آفت سوسك سرخرطومى 

حنايى در نخيالت بوشهر انجام شد.

رونمايى از كارتخوان هاى جديد براى 
كنترل قاچاق سوخت در نقاط مرزى  

ــش  پخ ــى  مل ــركت  ش ــر  مدي فرآورده هاى نفتى منطقه زاهدان زاهــــدان
امروز در ديدار با نماينده مردم سراوان در مجلس شوراى 
اسالمى، رونمايى از كارتخوان هاى جديد كارت هوشمند 
ــاق  قاچ ــرل  كنت ــت  جه ــر  موث ــى  گام را  ــوخت   س

سوخت خواند. 
كورش باالدست در اين ديدار معضل قاچاق سوخت را 
يكى از مشكالت اصلى مناطق مرزى برشمرد و گفت : در 
سيستان و بلوچستان بدليل گستردگى مرزهاى مشترك 
با كشورهاى همجوار مسئله قاچاق سوخت بيشتر از ساير 
نقاط كشور به چشم مى خورد و اين موضوع عالوه بر هدر 
رفتن سرمايه هاى ملى مشكالت اجتماعى ، اقتصادى و 
ــردم به همراه دارد و مانع از ارائه  فرهنگى زيادى براى م

خدمات مطلوب به آنان مى شود.
مدير منطقه زاهدان رونمايى از كارتخوان هاى جديد 
جايگاه هاى عرضه سوخت با قابليت سوختگيرى با كارت 
هوشمند اختصاصى خودرو و پرداخت مستقيم وجه را كه 
ــتان منتخب كشور آغاز شده  اجراى اوليه آن در چند اس
است ، اقدامى موثر در راستاى جلوگيرى از سوختگيرى 
كارت هاى مهاجر در جايگاه هاى مناطق مرزى و كاهش 

قاچاق سوخت عنوان نمود.
ــوراى اسالمى  ــراوان در مجلس ش نماينده مردم س
ــر منطقه  ــعيد فطر به مدي ــك عيد س ــز ضمن تبري ني
ــدان ، از اقدامات موثر منطقه در زمينه جلوگيرى از  زاه
قاچاق سوخت و تالش و كوشش انجام شده در راستاى 
سوخترسانى مناسب و مطلوب ، قدردانى نمود. درازهى با 
ــاره به برخى مسائل و مشكالت اجراى طرح كدينگ   اش
 كارت هاى سوخت شهرستان سراوان ، خواستار رفع كدينگ 

كارت هاى هوشمند خودروهاى پالك سراوان شد.

مصرف بيش از16 ميليارد متر مكعب گاز 
در صنايع استان اصفهان در سال گذشته

ــيدمصطفى علوى، بابيان اين  ــزان مصرف گاز اصـفـهـان س مطلب گفت:  مي
ــر 20ميليارد و  ــال 1396 بالغ ب ــان در س ــتان اصفه اس

39ميليون و 541هزار و 853 متر مكعب بوده است.
وى، افزود: سال گذشته با توجه به گازرسانى مستمر 
به ويژه در بخش صنعت و همچنين نيروگاه شهيد محمد 
منتظرى توزيع گاز در سطح استان نسبت به سال 1395 
حدود 8 درصد افزايش يافته است. مديرعامل شركت گاز 
ــتان اصفهان، گفت: در سال گذشته در بخش مصرف  اس
كنندگان عمده(مصارف باالى 100متر مكعب بر ساعت) 
ــه، ذوب آهن، نيروگاه ها ، صنايع و ...  نظير؛ فوالد مبارك
16ميليارد متر مكعب و دربخش مصرف كنندگان جزء( 
ــتركين بخش هاى خانگى و تجارى كه مصارف گاز  مش
ــت) بيش از4  ــاعت اس آنهابين 1تا 100متر مكعب بر س
ميليارد و 263 ميليون متر مكعب گاز طبيعى در سطح 
استان توزيع شد.  وى، با اشاره به اينكه ساالنه ميزان قابل 
توجهى از گاز دريافتى استان اصفهان در بخش صنعت و 
ــد تصريح كرد: در واقع، مجموع  توليد به مصرف مى رس
كل گاز در سطح استان 33درصد در نيروگاه ها، 22درصد 
در صنعت فوالد، 19 درصد در بخش خانگى، 12 درصد 
ــگاه ها،   در واحدهاى توليدى صنعتى، 6درصد در پااليش
  ،CNG ــل نقل عمومى در جايگاه هاى 2درصد در حم
ــاورزى و 5 درصد باقى مانده در  ــد در بخش كش 1درص
ــى ، فرهنگى،  ــر مراكز آموزش ــش هاى عمومى نظي بخ
ــات دولتى  توزيع و به مصرف  مذهبى و اماكن و تاسيس
مى رسد. مديرعامل شركت گاز استان اصفهان، خاطر 
نشان ساخت : استان اصفهان با توزيع ساالنه بيش از 
20ميليارد متر مكعب گاز دوم نخست اين شاخص را 

در بين ساير شركت هاى گاز استانى داراست.


