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آگهى مفقودى
برگ ســبز گمركى بيل مكانيكى كوماتســو ازنوع PC200-7 مدل 2004 با شماره كابوتاژ 3015331 و به 
شماره سريال 250862به نام شركت محور ماشين اسپادانا مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. نوبت 

اول: 97/3/13، نوبت دوم: 97/4/13- ياسوج

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب وحيد عابدى فرزند حســين به شــماره شناسنامه 978 صادره از بجنورد در 
مقطع كاردانى رشــته عمران صادره از واحد دانشــگاهى آزاد اســالمى بجنورد با شــماره 5754 مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مى باشــد.از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اســالمى واحد بجنورد به نشانى 
خيابــان دانشــگاه – دانشــگاه آزاد اســالمى بجنوردارســال نماينــد. بجنــورد -نوبــت اول:97/03/29- نوبت 

دوم:97/04/13- نوبت سوم:97/04/28

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششدانگ يكباب منزل به پالك 698/513 اصلى واقع در اراضى محمدآباد كوچه منشعبه 
از جاده اصلى محمدآباد قطعه 1از بخش 4 بلوچستان شهر خاش مورد تقاضاى آقاى عبدالواحد مرادزهى تاكنون به 
عمل نيامده است لذا بر حسب درخواست كتبى نامبرده تحديد حدود در روز چهارشنبه مورخه 1397/5/3 ساعت 
9 صبح در محل شــروع وبعمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و مجاورين 
شماره پالك فوق الذكر به وسيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند. 
چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در مواقع مقرر حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون مزبور 
ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالكى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سى روز از 
تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض 
ثبتى معترضين ميبايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 
ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم را از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. تاريخ انتشار چهارشنبه 

1397/4/13- م الف/206
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خاش

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششــدانگ يكباب منزل به پالك 703/30 اصلى واقع در قطعه 1 از بخش 4 بلوچستان 
شهر خاش اراضى كهن نو مورد تقاضاى آقاى قادر بخش يار محمدى گرنچى تاكنون به عمل نيامده است لذا بر حسب 
درخواست كتبى نامبرده تحديد حدود در روز چهارشنبه مورخه 1397/5/17 ساعت 9 صبح در محل شروع وبعمل 
خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و مجاورين شماره پالك فوق الذكر به وسيله 
اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك 
يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از 
طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالكى كه در 
موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و 
در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايست از تاريخ تسليمى 
اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم را از 

مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. تاريخ انتشار چهارشنبه 1397/4/13- م الف/161
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خاش

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم فاطمه ريكى (مالك) باستناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضاء شهود و به گواهى دفتر اسناد رسمى 
شماره 38 زاهدان رسيده مدعى است كه سند مالكيت 766286- الف 90 سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
اعيان يكباب منزل پالك 15828 – اصلى واقع در بخش يك بلوچســتان شــهر زاهدان كوچه انبار گندم از خيابان 
شهيد رجائى ذيل ثبت 26207 صفحه 142 دفتر 161 بعلت  جابجايى مفقود گرديده كه درخواست صدور سند 
مالكيت المثنى نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آئين نامه ثبت در يكى نوبت آگهى مى شود تاچنانچه كسى مدعى 
انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود معامله ســند مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ نشر اين آگهى 
ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند 
مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/4/13- 

شناسه 1294196
رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139660322003002356 مورخه 1396/12/20 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قدوس شه كرم زهى تنها فرزند جنگى بشماره شناسنامه 10938 صادره 
از خاش در يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 2236 مترمربع قســمتى از پالك 768- اصلى قطعه 1 واقع در 
اراضى ناصرآباد حاشــيه كمربندى 70 مترى بخش 4 بلوچســتان شــهر خاش خريدارى از مالك رســمى آقاى لعل 
عمرزهــى محرز گرديده اســت لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/199
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139660322003002354 مورخه 1396/12/20 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى خدارحم ناروئى اكبرى فرزند جهانگير بشماره شناسنامه 1959 صادره از 
خاش در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 2714 مترمربع قسمتى از پالك 768- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى 
ناصرآباد حاشيه كمربندى 70 مترى بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى لعل عمرزهى محرز 
گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

پنجشنبه 97/4/28- م الف/200
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

متن آگهى 
مجتمع دادگاه هاى كيفرى دو شهرستان كرمانشاه به موجب كيفرخواست صادره براى متهم مجيد بريموندى و 
ايوب امانى به اتهام توهين ، فحاشى ، تهديد تقاضاى كيفر نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 109 دادگاه كيفرى دو 
شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه ، بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 9609988604701460  
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/5/16 و ساعت 12/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
متهم و درخواست شاكى به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/567
(مدير دفتر شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760322003000507 مورخــه 1397/2/27 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زينب شهنوازى آزاد فرزند يار محمد بشماره شناسنامه 3262 صادره از 
گشــت در يك باب خانه به مساحت 193/17 مترمربع قســمتى از پالك 695 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن 
حبش كوچه منشعبه از خيابان قدس جنوبى منشعبه از خيابان رودكى بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از 
مالك رســمى آقاى جنگى حســين زهى زمانى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/169
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760322003000559 مورخــه 1397/2/31 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم پرى ريگى مطلق فرزند پيرداد بشماره شناسنامه 120 صادره از خاش در 
يك باب خانه به مساحت 219/50 مترمربع قسمتى از پالك 1942 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى جما ارامش كوچه 
منشــعبه از خيابان سرباز بخش 4 بلوچستان شــهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى جما آرامش محرز گرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

پنجشنبه 97/4/28- م الف/168
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760322003000499 مورخــه 1397/2/27 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى خدانظر سورى زهى فرزند عبدالصمد بشماره شناسنامه 5896 صادره 
از خاش در يك باب خانه به مســاحت 247/50 مترمربع قســمتى از پالك 699- اصلى قطعه 1 واقع در كوچه بن 
بست منشعبه از كوچه 8 مترى منشعبه از خيابان خيام بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى 
حسن سلطانى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/165
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760322003000547 مورخــه 1397/2/31 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم ماه پرى كمال زائى فرزند عبدالغفور بشــماره شناســنامه 99 صادره از 
خاش در يك باب خانه به مســاحت 258/33 مترمربع قســمتى از پالك 695 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن 
حبش بخش 4 بلوچســتان شــهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى يعقوب ياراحمد زهى محرز گرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: چهارشــنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 

97/4/28- م الف/164
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 1396760322003000557 مورخه 1397/2/31 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قادربخش كردى تمين بشماره شناسنامه 221 صادره از خاش در يك باب 
مغازه به مساحت 16 مترمربع پالك 2 فرعى از 94 اصلى قطعه 1 واقع در خيابان ايرانشهر بخش 4 بلوچستان شهر 
خاش خريدارى از مالك رسمى  آقاى محمد حسين طاهرى ايرند آبادى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/163
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760322003000491 مورخــه 1397/2/27 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قادربخش يارمحمدى كرنچى فرزند الل محمد بشماره شناسنامه 10617 
صادره از خاش در يك باب خانه به مســاحت 269/50 مترمربع قســمتى از پالك 703 – اصلى قطعه 1 واقع در 
اراضى كهن نو خيابان 12 مترى منشعبه از كوچه 10 مترى منشعبه از خيابان پيشنهادى منشعبه از جاده سنگى به 
طرف مجتمع تفريحى چهل ستون منشعبه از جاده آسفالته به طرف كارخانه سيمان بخش 4 بلوچستان شهر خاش 
خريدارى ازمالك رســمى آقاى عيســى جمالزهى مقدم محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ 

انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/162
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

شھرستان ھا10 چهارشنبه  13 تير 1397  شماره4782 

آغاز خريد تضمينى محصوالت كشاورزى 
در كردستان  

ــاورزى  ــازمان جهاد كش ــعه بازرگانى س مدير توس
كردستان از آغاز خريد تضمينى محصوالت كشاورزى در 

86 مركز خريد در سطح استان خبرداد.  
ــهريار حنيفى  ــت روز: ش ــنندج _خبرنگارسياس س
مدير توسعه بازرگانى سازمان جهاد كشاورزى كردستان 
گفت: كار خريد تضمينى گندم، جو و كلزاى مازاد برنياز 

كشاورزان استان از شنبه (2تير) شروع شد. 
ــاورزانى كه در سامانه خريد تضمينى  وى افزود: كش
ــند، مى توانند محصوالت مازاد بر نياز  ثبت نام كرده باش
خود را به 86 مركز خريد كه در سطح استان پيش بينى 

شده است، عرضه كنند. 
ــون 100 درصد بهره برداران اين  وى افزود: هم اكن
ــه محصول شامل 82 هزار و 962 نفر در سامانه پهنه  س
بندى كشاورزى و مديريت داده هاى كشاورزى تكميل و 

به ثبت رسيده است. 
ــر كيلو گندم  ــزود: قيمت خريد تضمينى ه وى اف
ــزار و 30 و كلزا هم دوهزار و  ــزار و 300، جو يك ه يك ه

800 تومان تعيين شده است.  
حنيفى با بيان اينكه پيش بينى مى شود امسال 914 
هزار و 700 تن محصول مازاد كشاورزان استان به صورت 
ــود گفت: اين ميزان شامل 900 هزار  تضمينى خريد ش
ــار هزار و 700 تن نيز  ــن گندم، 10 هزار تن جو و چه ت

كلزا است. 
گفتنى است، خريد گندم تا پايان مرداد ماه سال جارى 

ادامه خواهد داشت.

 افتتاح نخستين شعبه شوراى حل اختالف 
در شهرك صنعتى گنبد

ــركت ــاى ش ــور قرارداده ام ــى و  ــر حقوق  مدي
ــتان از تشكيل نخستين  ــهرك هاى صنعتى گلس  ش
ــهرك هاى  ــازش  ش ــوراى حل اختالف صلح و س ش
صنعتى اين استان در شهرك صنعتى گنبد خبر داد.

ــدام در اجراى  ــت: اين اق محمد ايرى اظهار داش
ــوه قضاييه و   ــوى رييس ق ــت هاى ابالغى از س سياس
ــى صاحبان صنايع و  ــهيل در امور قضاي به منظور تس

فعاالن اقتصادى مستقر صورت گرفت.
ــورا بيانگر توجه ويژه  ــكيل اين ش  وى افزود: تش
ــتان به فعاالن اقتصادى است كه  مجموعه قضايى اس
ــت معتمدين  ــتفاده از ظرفي ــد با اس تالش خواهد ش
ــوزه صالحيت مرجع  ــه در ح ــيارى از مباحثى ك بس
قضايى( شعبه صلح و سازش) مزبور قرار گرفته منتج 
به نتايج مثبت شود.  ايرى ادامه داد: با راه اندازى اين 
ــتان   ــعبه، از اين پس پرونده هاى حوزه اين شهرس ش
كه در حدود صالحيت شوراهاى حل اختالف است در 
شعبه شوراى حل اختالف شهرك صنعتى گنبد مورد 

رسيدگى قرار خواهد گرفت.

در اين ديدار آيت اهللا فالحتى اخبار به اهميت آب در دنياى امروز و گـيــالن
ــگ آينده ــت: جن ــرد و بيان داش ــاره ك ــده اش  آين
ــر ــاى اخي ــال ه ــود، س ــد ب ــگ آب» خواه   «جن
ــته ايم و  ــانى داش ــى در حوزه آبرس ــرفت هاي  پيش
ــانى و ــاى آبرس ــروژه ه پ ــام  ــه تم ــم ك  معتقدي
ــد  ــتان باي ــا آن در اس ــط ب ــاى مرتب ــاز و كار ه   س

حمايت شود. 
ــتان گيالن در ادامه در  نماينده ولى فقيه در اس
ــماند هاى آبى ابراز داشت:  ــتفاده از پس خصوص اس
بيش از نيمى از آب مصرفى پسماند است و مى توان 
ــتفاده بهينه داشت در همين جهت توصيه  از آن اس
مى كنم از طرح ها و پروژه هاى دانشگاهيان با موضوع 
آب حمايت هاى الزم صورت گيرد. وى در ادامه افزود: 
ــه هاى جديد در اين حوزه را دريافت كنيد و از  نظري
ــتاى ساماندهى پساب  هر ايده علمى و پروژه در راس

استفاده كنيد.

امام جمعه شهرستان رشت در بخش ديگرى از 
سخنان خود در جمع مديران شركت آب و فاضالب 
استان گيالن گفت: كار ماندگار به اتاق فكر نياز دارد، 
ــل كرد و از ــيد و مدبرانه عم ــتى انديش  بايد به درس

 ايده هاى خالقانه جوانان بهره برد. 
از ــى  يك را  ــوزش  آم ــاله  مس ــه  ادام در   وى 

 دغدغه هاى مهم حوزه مديريت مصرف برشمرد و افزود: 
 با تبليغ شيوه هاى درست مصرف آب و آموزش مهارت

ــوان از بدمصرفى آب  ــى ت ــازى مصرف م  بهينه س

ــت اهللا فالحتى در ادامه با تأكيد  جلوگيرى نمود. آي
ــاماندهى رودخانه هاى شهر رشت تصريح كرد:  بر س
ــهر هم فرصت و ظرفيت است و هم  رودخانه هاى ش
تهديد كه با تدبير درست مى توان نسبت به ساماندهى 

و احياء اين دو رودخانه اقدام نمود.
ــت در بخش پايانى  ــتان رش امام جمعه شهرس
ــعه صدر كاركنان در برخورد با  ــخنان خود به س س
ــاره كرد و افزود: براى جلب رضايت و  ارباب رجوع اش
اعتماد شهروندان كاركنان دولت بايد با گشاده رويى 

پاسخگوى مردم باشند.
در ابتداى اين ديدار سيد محسن حسينى رئيس 
هيأت مديره و مديرعامل آبفاى گيالن در سخنانى به 
تشريح روند خدمات رسانى اين شركت به شهروندان 

در سطح استان پرداخت.
مديرعامل شركت آبفاى گيالن در سخنانى گفت: 
در حال حاضر 16 شهرستان و 50 شهر استان در 24 
ساعت شبانه روز به مردم عزيز در حوزه آب و فاضالب 

خدمات ارائه مى نمايند.

ــكالتى  وى ادامه داد: امروزه عليرغم تمامى مش
ــتن ــردم مى بينند برداش ــود دارد آنچه م ــه وج  ك
  گام هاى مثبت از شرق تا غرب استان در جهت اجراى

 پروژه هاى آبرسانى است. بزرگترين تاسيسات تصفيه 
ــتان تصفيه خانه سنگر است كه آب  خانه اى در اس
شرب مورد نياز 69درصد جمعيت استان را تامين مى 
ــال آينده با بهره بردارى از فاز دوم  كند و تا پايان س
ــى اين مجموعه به مقدار  تصفيه خانه ظرفيت آبده

3000 ليتر بر ثانيه افزايش خواهد يافت.
ــالن در ادامه به ــاى گي ــركت آبف  مديرعامل ش

ــالش هاى اين مجموعه در جهت بهبود كيفيت و   ت
كميت خدمات اشاره كرد و تصريح كرد: از سال گذشته 
با راه اندازى مركز ارتباطات الكترونيك 122 به صورت 
24 ساعته در حال ارائه خدمات به شهروندان هستيم 
ــتركين به  و تالش كرده ايم با هدايت خدمات و مش
اين سامانه ميزان مراجعه حضورى مردم به ادارات را 

كاهش داده و كيفيت خدمات را ارتقا دهيم.

ديدار مديرعامل، شركت آب و فاضالب استان گيالن 
با آيت اهللا فالحتى امام جمعه شهرستان رشت

 تولید ۹درصد گندم کشور
 در کردستان

ــدات گياهى  ــود تولي ــاون بهب مع سازمان جهاد كشاورزى كردستان كـردسـتـان
ــتان  ــور در اس اظهار كرد: 9درصد از گندم توليدى كش

كردستان توليد مى شود.  
محمدفريد سپرى در جلسه ستاد تغذيه گياهى كه 
در جهاد كشاورزى كردستان برگزار شد، اظهار كرد: توزيع 
به موقع كود منجر به افزايش 30 درصد عملكرد توليد در 

سطح مزارع و باغات استان مى شود.  
ــت و قبل از  ــه برداش ــزود: پس از پايان پروس وى اف
شروع فصل خزان برنامه هاى تدوين شده كودى در استان 

اجرايى مى شود.  
معاون بهبود توليدات گياهى سازمان جهاد كشاورزى 
ــتان با تأكيد بر ضرورت تغذيه گياهى در مزارع و  كردس
ــات، گفت: با توجه به تاخير پرداخت بهاء گندم براى  باغ
دسترسى كشاورزان به كود مصرفى، بايد تدابير الزم در 

اين خصوص لحاظ شود.  
ــوزش و ترويج  ــيله آم ــاره به اينكه به وس وى با اش
ــى در باغات  ــتفاده به موقع تغذيه گياه ــتاى اس در راس
ــواد آلى خاك،  ــر جبران كمبودهاى م ــوان عالوه ب مى ت
 توليد بيشتر محصوالت كشاورزى را نيز به ارمغان آورد، 
ــان كرد: پايش مواد كودى در استان كردستان  خاطرنش
به شدت و جديت هرچه بيشتر انجام مى شود و اين امر 

سبب حذف توزيع كننده گان غيرقانونى نيز مى گردد .  
ــاره به اينكه 9درصد از گندم توليدى  ــپرى با اش س
ــود، يادآور شد:   ــور در استان كردستان توليد مى ش كش
ــواع  كود مصرفى  ــود 100 هزار تن ان ــى مى ش پيش بين
ــاورزى  ــام تغذيه به موقع اراضى كش ــتاى انج در راس

خريدارى شود.

وین  انتخاب شھرك صنعتی  کاسپین قز
به  عنوان شھرك  نمونه و برتر کشور  

ــم گراميداشت  روز ملي  در مراس صنعت و معدن ، شهرك صنعتي قـزويــن
كاسپين قزوين بعنوان شهرك برتر كشور انتخاب شد.

" حميدرضا خانپور " مدير عامل شركت شهركهاي 
صنعتي استان قزوين بعد از دريافت لوح تقدير از وزير 
ــت: از بين بيش از  صنعت و معدن و تجارت اظهار داش
ــهرك و نواحي صنعتي سراسر كشور، شهرك  600 ش
ــت جغرافيايي و  ــه به موقعي ــپين با توج صنعتي كاس
استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي هايتك و استقرار 
ــرمايه گذار خارجي از اهميت بااليي براي  بيشترين س
ــودكه بعنوان  ــوب مي ش ــرمايه گذاري محس جذب س

شهرك برتر و  نمونه كشوري انتخاب شد.
ــابقه  ــتقبال بي س ــه به اس ــاره با توج ــا اش  وي ب
ــرمايه گذاران داخلي و خارجي از اين شهرك گفت:  س
ــزان 300 هكتار در  ــعه به مي ــيم تا طرح توس در تالش
آينده نزديك به اين شهرك  اضافه كنيم و دستگاه هاى 
خدمات رسان نسبت به ارائه خدمات خود به شهرك ها 
و نواحى صنعتى همراهى و تسهيل گرى الزم را داشته 
باشندو واگذارى اين شهركها و نواحى صنعتى به بخش 
ــى اين فرصت را براى واحدهاى توليدى فراهم  خصوص
ــب جهت  نموده كه اجراى طرح ها و برنامه هاى مناس
ــهركهاى صنعتى خصوصاً در بحث  ارتقاء و نگهدارى ش
ــاختها پيش از پيش فعال تر ــهرى و زيرس  مبلمان ش

 عمل نمايند.
ــهركهاي صنعتي  ــركت ش رئيس هيئت مديره  ش
ــتان تصريح كرد : كاسپين تنها شهرك صنعتي در  اس
سطح كشور است كه سيستم برق رساني آن به صورت 

كابلي زير زميني اجرا شده است. 

وژه ھای  ناتمام آبرسانی  تکمیل پر
 به شھر گالیکش 

ــى در گفتگو با  ــل رحيم ابوالفض ــزود: با گـلسـتـان ــركت اف پايگاه خبرى ش
ــال 95 و عدم  ــن طرح ها از موافقت نامه س حذف اي
ــارد ريال اعتبار براى تكميل اين  تخصيص 150 ميلي
ــانى شهر گاليكش بصورت  طرح ها، پروژه هاى آبرس

نيمه تمام باقى ماند.
ــور نمايندگان  ــا حض ــتى ب ــه وى، در نشس ــه گفت  ب
ــبات، ــازمان مديريت و برنامه ريزى، ديوان محاس  س
ــتان وضعيت  ــاد و دارايى اس ــه اى و اقتص  آب منطق
آبرسانى به شهر گاليكش بررسى و راهكارهاى مناسب 
ــهر گاليكش در سه دوره كوتاه  ــانى به ش جهت آبرس

مدت، ميان مدت و بلند مدت ارائه شد.
ــت مقرر شد سازمان   وى ادامه داد: در اين نشس
مديريت و برنامه ريزى استان گلستان رديف اعتبارى 
ــتان مصوب و  ــى را از محل منابع در اختيار اس خاص
ــركت آب و فاضالب طرح هاى ميان  ابالغ نمايد تا ش
ــاى نيمه تمام  ــدت را اجرا و پروژه ه ــدت و بلند م م
ــعه آب و  ــى و توس ــل نمايد.  معاون مهندس را تكمي
ــتان به مهم ترين اين طرح ها  ــتان گلس فاضالب اس
ــانى از  ــراى خط انتقال آبرس ــاره كرد و افزود: اج اش
ــد نرماب چهل چاى به مخزن ورودى  تصفيه خانه س
ــرب گاليكش، افزايش ظرفيت مخازن ذخيره و زون  غ
ــاه عميق از  ــز 5 حلقه چ ــهر، حفر و تجهي ــدى ش  بن

مهم ترين اين طرح ها مى باشد.
ــى از مقدمات اجرايى طرح هاى   وى افزود: بخش
ــك زمين و حفر چاه  ــانى مانند خريد لوله، تمل آبرس
ــار الزم اين طرح ها  ــا تخصيص اعتب ــده و ب انجام ش

تكميل و به بهره بردارى مى رسد. 

آبرسانی به ۵۶ شھراستان  اصفھان  
یق سامانه تله متری   ازطر

ــركت آبفا  ــره بردارى ش معاون به استان اصفهان گفت:اكنون آبرسانى اصـفـهـان
به 56 شهر از طريق سامانه تله مترى  مديريت مى شود تا 
ميان همه شهرها آب عادالنه توزيع شود اين در حاليت كه 
امسال آبفا توجه ويژه ايى به  عدالت توزيع آب شرب بين 

مشتركين داشته است.
ــتان اصفهان  ــركت آبفا اس ناصر اكبرى افزود: در ش
برخورداريزيرساخت تله مترى باعث شده  كه دقيقا سهم 
ــهر ها و نقاط مختلف شهر  ــاعت كه ميان ش آب در هرس
ــخص باشد. امسال  ــود  مش ــبانه روز   توزيع مى ش درش
كامال به اين موضوع توجه داشته ايم. اكبرى با اعالم اينكه 
زيرساخت هاى اساسى تله مترى در شهر اصفهان و سامانه 
آبرسانى اصفهان بزرگ ايجاد شده تصريح كرد: در بسيارى 
از شهرهاى كشور سامانه تله مترى داريم، ولى سامانه اى 
كه فرمان بگيرد نداريم. وى با بيان اينكه  حدود يك دهه 
است خشكسالى بر كشور و استان اصفهان حاكم شده است 
اعالم كرد: وقوع پديده خشكسالى در بسيارى از نقاط كشور 
و به ويژه در استان اصفهان منجر شد  به مرور زمان شرايط 
تامين آب  بدتر شود و ما اقدامات اساسى جهت تامين منابع 
جديد  انجام داديم كه بتوانيم در شرايط بحران بهتر منابع 
و مصارف  مديريت كنيم.  معاون بهره بردارى آبفا استان 
اصفهان خاطرنشان ساخت: سال 88، آب حدود  17 متر 
معكب برثانيه  به طرح آبرسانى اصفهان بزرگ تخصيص 
مى يافت كه امروز اين رقم  به 10 متر مكعب كاهش يافته 
است همچنين . اكبرى با اشاره به ديگر منابع آبى زيرزمينى 
ــوان كرد:درحال حاضر ديگر  منابع زيرزمينى همانند  عن
چاههاى متفرقه  كه مى تواند بخشى از نياز آبى را تامين 

كند آبدهى آنها بسيار كاهش يافته است.

اجرايى  پرونده  به  مربوط  غيرمنقول  مال  مزايده  آگهى  مزايده  آگهى   
جنوب  در  واقع  آپارتمان  دستگاه  يك  دانگ  شش   9101887 كالسه 
 1/30 مقدار  كه  مترمربع   62/82 مساحت  به  چهارم  طبقه  غربى 
مترمربع آن بالكن است قطعه 15تفكيكى پالك شماره 125/14305 
دانگ  انضمام شش  به  تهران  يازده  بخش  فرعى  پالك 280  از  مفروز 
يك باب انبارى به مساحت 1/20 مترمربع قطعه 15 تفكيكى واقع در 
طبقه جنوب غربى زيرزمين دوم ذيل ثبت 114681 صفحه 242 دفتر 
379 ثبت و سند صادر سپس مع الواسطه به آقاى قاسم رحمت پور و 
بانو گلنوش راجيان منتقل گرديده است با حدود شماال“ در سه قسمت 
ديوار و پنجره است به نورگير و درب و ديوار به راه پله شرقا“ ديوار 
مشترك با آپارتمان مجاور احداثى جنوبا“ ديوار و پنجره و لبه بالكن و 
آن  ماورا  كه  مشاعى  انقطاع  درز  به  ديوار  غربا“  حياط  فضاى  به  ديوار 
قطعه 12 سابق قرار دارد كف و سقف بام مشاعى است حدود انبارى: 
شماال“ ديوار مشترك با انبارى 14 شرقا“ در و ديوار به محوطه جنوبا“ 
رهنى  اسناد  طبق  كه  سابق   12 قطعه  به  ديوار  غربا“   حياط  به  ديوار 
دفترخانه   88/5/1  –  24066 و   86/5/29 مورخ   18092 شماره 
518 تهران در رهن بانك پاسارگاد قرار گرفته است كه به علت عدم 
گرديده   9101887 كالسه  تحت  اجراييه  صدور  به  منجر  تعهد  ايفاى 
وليعصر،  خيابان  كاشانى،  اله  آيت  خيابان  تهران،  آن  نشانى  و  است 
واحد  همكف  روى  بر  چهارم  طبقه   ،30 پالك  اعتماديان،  شهيد  خيابان 
 96/10/12 مورخ  نظريه  طبق  و  باشد  مى   13 شماره  غربى،  جنوب 
كارشناس رسمى دادگسترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت است 
از: مورد ارزيابى در واقع در يك دستگاه ساختمان هفت طبقه شامل 
گرانيت،  سنگ  نما  زيرزمين،  طبقه  دو  روي  بر  واحدي  سه  طبقه  پنج 
كف  آسانسور،  داراى  جنوبى،  ملك  موقعيت  فلزى،  پروفيل  ها  پنجره 
پاگردها سراميك فرش، كف راه پله سنگ فرش، ديوارها رنگ آميزى و 
نرده فلزى، كف پاركينگ موزاييك فرش و ديوارها نازك كارى با سيمان 
تخت ماله اى، درب پاركينگ ريموت دار  واحد مذكور مشتمل بر سالن 
پذيرايى و يك اتاق خواب با كف سراميك فرش و ديوارهاى رنگ آميزى 
كابينت فلزى، حمام و  با  اپن  و سقف داراى گچ برى گلويى، آشپزخانه 
گرمايش  و  آبى  كولر  سرمايش  سيستم  ايرانى،  بهداشتى  سرويس 
آپارتمان چوبى معمولى كه  موتورخانه مركزى و رادياتور، درب ورودى 
به مبلغ 3/150/000/000 ريال (سه ميليارد و يكصد و پنجاه ميليون 
دولتى  حقوق  و  بانك  طلب  وصول  جهت  و  است  شده  ارزيابى  ريال) 
كالسه فوق الذكر در روز يكشنبه مورخ 97/4/31 از ساعت 9 الى12 
ظهر در محل اداره سوم اجراى اسناد رسمى واقع در تهران، چهارراه 
سالن   ، رسمى  اسناد  اجراى  معاونت  ساختمان   34 پالك  كودك،  جهان 
مزايده از طريق مزايده حضورى به فروش مى رسد و مزايده از مبلغ 
3/150/000/000 ريال (سه ميليارد و يكصد و پنجاه ميليون ريال) 
شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد.   
شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش كال"  نقدى است 
چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيلى، 

جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد. 
 طالبين و خريداران مى توانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با 
ارائه چك تضمين شده بانك ملى به مبلغ پايه در جلسه مزايده شركت 

نمايند. 
 ضمنا“ بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك 
و مصرف و نيز بدهى مالياتى، عوارض شهردارى وغيره كه رقم قطعى آنها 
براى اين اداره معلوم نشده است به عهده برنده مزايده است و تنظيم 
سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حساب هاى دارايى و شهردارى و...  

خواهد بود و مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار بيمه مى باشد. 
 تاريخ انتشار آگهى: 97/4/13 

نقيبى  – رسمى  اسناد  اجراى  سوم  اداره  رئيس  الف              3066/م 

آگهى فقدان سند مالكيت نظر به اينكه آقاى مهدى قربانى مالك با تسليم 
 15215 – دو برگ استشهاديه محلى مصدق شده طى شماره 15214 
مورخ 97/2/26 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 727 حوزه ثبتى 
تهران و برگ تقاضا به شماره وارده 8942 مورخ 97/2/26 مدعى سند 
مالكيت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در شمال طبقه چهارم به 
مساحت 91/74 مترمربع كه مقدار 7/92 مترمربع آن پيشرفتگى به 
فضاى خيابان است قطعه نهم تفكيكى به پالك ثبتى شماره 29606 فرعى 
از 124 اصلى مفروز و مجزى شده از شماره 3360 فرعى از اصلى مذكور 
واقع در بخش يازده تهران به انضمام پاركينگ سه و انبارى شماره هفت 
در تاريخ 1382/1/26 ذيل ثبت 84486 صفحه 232 دفتر جلد 277 
امالك به نام آقاى مهدى قربانى صادر و تسليم گرديده است و برابر سند 

رهنى شماره 158900 دفترخانه 312 تهران در قيد رهن مى باشد. 
 به علت جابه جايى مفقود و درخواست صدور سند مالكيت المثنى پالك 
موصوف را نموده است لذا مراتب در اجراى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت 
فقط در يك نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار (همين روزنامه) آگهى مى شود 
تا چنانچه كسى ادعاى انجام معامله نسبت به ملك مذكور و يا وجود اصل سند 
مالكيت نزد خود را داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مهلت 10 روز 
اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالكيت به اين منطقه ثبتى واقع در 
نشانى: فلكه دوم صادقيه، انتهاى بلوار فردوس، خيابان شقايق جنوبى، نبش 
كوچه 16مترى شرقى، پالك 1 ارائه نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد.   بديهى 
است اصل سند مالكيت پس از رويت و مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد 
شد ليكن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نمى شود.   
در صورت عدم وصول واخواهى ظرف مهلت مقرر قانونى المثنى سند مالكيت 

پالك مرقوم صادر و به متقاضى تسليم خواهد گرديد.  
 13063/م الف                     رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كن – ناصرى

 آگهى ابالغ اجراييه بدين وسيله به 1- مليحه 2- مريم 3- حميدرضا 4- 
سعيد همگى رمه دار و وراث مرحوم غالمحسن رمه دار فرزند حسينعلى 
كوچه  قپان،  دوراهى  قزوين،  خ  نشانى:  به  گناباد  از  صادره   4 ش  ش 
نيرنگ، پ 6 ابالغ مى گردد: خانم مرضيه ديمه به استناد سند شماره 
1799 دفترخانه شماره 240 تهران تحت كالسه 9700634 تهران جهت 
شد  خواهد  محاسبه  روز  نرخ  به  متعاقبا"  كه  ريال   300/000 وصول 
عليه شما مبادرت به صدور اجراييه نموده و پرونده اجرايى به كالسه 
در اين اداره تشكيل شده و در جريان است.   لذا با توجه به اينكه ابالغ 
اجراييه به شما  در آدرس متن سند ميسر نشده، مراتب از طريق درج 
در روزنامه به شما ابالغ مى گردد مقتضى است حداكثر ظرف 10 روز از 
تاريخ انتشار اين آگهى نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نماييد در 

غير اين صورت عمليات اجرايى عليه شما ادامه خواهد يافت. 
نژاد على   – رسمى  اسناد  اجراى  پنجم  اداره  رئيس  الف            13064/م 

 آگهى ابالغ اجراييه بدين وسيله به آقاى عليرضا زرگر نام پدر خيراله 
ش ش 6505 صادره از تهران به نشانى: تهران، ميدان جليلى، خ شهداد 
جنوبى، ك هاشمى، پ 81 ابالغ مى گردد: خانم معصومه نصيرى به استناد 
جهت  تهران   308 دفتر  تنظيمى   1359/11/3  –  1169 شماره  سند 
وصول مبلغ پانصد هزار ريال وجه رايج كه متعاقبا“ به نرخ روز محاسبه 
مى گردد و نيم عشر متعلقه عليه شما مبادرت به صدور اجراييه نموده 
و پرونده اجرايى به كالسه 9700748 در اين اداره تشكيل شده و در 
جريان است.   لذا با توجه به اينكه ابالغ اجراييه به شما در آدرس متن 
سند ميسر نشده، مراتب از طريق درج در روزنامه به شما ابالغ مى گردد 
مقتضى است حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام نماييد در غير اين صورت عمليات اجرايى عليه 

شما ادامه خواهد يافت. 
نژاد على   – رسمى  اسناد  اجراى  پنجم  اداره  رئيس  الف            13065/م 


