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آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى نوبت دوم
 شــركت پرشــين جام جم شــانديز به شــماره ثبت 16919 و شناسه ملى 

10101430258
با توجــه به عدم حصول حد نصاب در مجمع عمومى عــادى نوبت اول مورخ 
97/4/18 و به اســتناد ماده 87 قانون تجارت از تمام سهامداران و يا نماينده 
قانونى آنها دعوت مى شود در مجمع عمومى عادى نوبت دوم كه در تاريخ دوشنبه 
مورخه 97/5/8 ســاعت 18 در مشهد ، بلوار شفا ، مقابل مجتمع شهيد مطهرى 
پالك 146 دفتر وكالت آقاى ســيد محمد حســينى تشــكيل مى گردد و حضور 

بهمرسانند.
دستور جلسه:

 1- انتخــاب اعضــاء هيئت مديــره  2- انتخاب بازرس اصلــى و على البدل 
3- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت آگهى هاى شركت  4-ساير مواردى كه در 

صالحيت مجمع مذكور باشد.
تقاضا كننده

سهامدار و موسس- مجتبى شيرازى نژاد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم محسن كيانى مهر فرزند
خواهان آقاى كيومرث بياتى شمشــكى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى محســن كيهانى مهر به خواسته 
كالهبردارى رايانه ايى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9509988320001256 شعبه 
107 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (107 جزايى ســابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/5/29 ســاعت 
10/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 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/912
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

متن آگهى 
در اجــراى مــاده 344 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقــالب در امور كيفرى مصــوب 1392 به 
آقاى حامد قلوزى فرزند برزو كه در پروند كالســه 960998321400083 با شــماره بايگانى 970064 شــعبه 4 
دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه متهم به تاسيس غيرمجاز مطب دندانپزشكى ، مداخله در امور تخصصى 
دندانپزشكى بدون مجوز رسمى ميباشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 1397/6/10 راس ساعت 9 
صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور و مدارك احراز هويت خود را در موعد مقرر جهت رسيدگى به دادگاه 

معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مينمايد. م الف/12/900
مدير شعبه 4 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغيه
9609988328600696 – مشخصات ابالغ شونده حقيقى: محمدرضا قبادى به نشانى متوارى ، مهلت رفع 
نقص از تاريخ ابالغ: 10 روز ، محل حضور: كرمانشــاه بلوار گلســرخ، (شــهداى روندى) ،  كوچه شهيد فريبرز كرمى 
، (متــن آگهى ابالغ دادنامه) پيرو آگهى هاى قبلى در پرونده كالســه بايگانى 970270 شــعبه 113 دادگاه كيفرى 
دو مجتمــع قضايى زندان مركزى كرمانشــاه به متهم آقــاى محمدرضا قبادى ابالغ ميگردد بموجب دادنامه شــماره 
9709978313600815 مورخه 97/3/28 اين دادگاه به اتهام مباشرت در سرقت عالوه بر رد مال به تحمل دو 
سال حبس و 40 ضربه شالق تعزيرى محكوم گرديده است راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از انقضاى 

واخواهى قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مركز استان كرمانشاه ميباشد. 
(مدير دفتر شعبه 113 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه (113 جزايى سابق

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى به آقايان على مراد كمر پور و الياس كمرپور 
تجديدنظر خواه آقاى ســيروس پوالدى دادخواســت تجديدنظر خواهى به طرفيــت تجديدنظر خوانده آقايان 
علــى مــراد كمرپــور و الياس كمرپور نســبت بــه دادنامــه شــماره 9709978602800215 در پرونده كالســه 
9709988602800025 شــعبه 28 تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرســى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد در 

غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد. 
 دبير شعبه 28 شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم آرش فرهنگيان فرزند سيروس
خواهان حميد محمدى دادخواســتى به طرفيت خوانده آرش فرهنگيان فرزند سيروس و فروغ نورى فرزند 
نورمراد به خواسته سرقت تعزيرى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988320000768 
شــعبه 107 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/1 ساعت 
10/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 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/909
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم گالويژ سليمانى فرزند كيومرث
خواهان شيوا دادرس دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى گالويژ سليمانى فرزند كيومرث به خواسته مزاحمت 
- مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988322800667 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو 
شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/1 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى 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 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/458
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

متن آگهى 
مجتمع دادگاه هاى كيفرى دو شهرستان كرمانشاه به موجب كيفرخواست صادره براى متهم 1- امير محمودى 
2- ســعيد شفيعى 3- بهنام تيمورى 4- محمد گاوشانى 5- حســين عزيزى 6- سليمان داوودى 7- ايوب داوودى 
8- صادق قبادى به اتهام رديف اول تا پنجم مشاركت در نزاع دسته جمعى منجر به به ضرب و جرح و اخالل در نظم 
عمومى از طريق درگيرى از جنبه عمومى جرم و قدرت نمايى با سالح سرد ، رديف ششم تا هشتم مشاركت در نزاع 
دســته جمعه منجر به به ضرب و جرح و اخالل در نظم عمومى از طريق درگيرى و قدرت نمايى با ســالح سرد و ايراد 
صدمه بدنى عمدى تقاضاى كيفر نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 109 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشاه (109 
جزايى ســابق) واقع در كرمانشــاه ، بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالســه 9609988315200555  ثبت گرديده 
كه وقت رســيدگى آن 1397/5/16 و ســاعت 11/00 تعيين شــده اســت 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/917
(مدير دفتر شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين فاقد مساحت بشماره 280 فرعى از 132 اصلى واقع در سرخده ذيل 
ثبت و صفحه 126 دفتر جلد 37 داراى سند مالكيت فاقد شماره چاپى بنام آقاى محمد حسن حسينى صادر و تسليم 
گرديده اســت. سپس آقاى حسين رضايى طبق وكالتنامه هاى 22676-1396/11/1 و 1396/11/1-22675 
دفترخانه 1156 تهران ازجانب وراث محمد حسن حسينى با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن 
بشماره 13401-1397/1/27 بگواهى دفترخانه 7 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت قيد شده 
مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره 
يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملك مرقوم يا وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشــد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود 
را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس 
سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت 

المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5316
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (ملك)
شــماره آگهــى:139703929116000012- شــماره پرونــده: 139604029116000194- به موجب 
پرونده اجرائى كالسه 9600306 له بانك ملت شعبه شهميرزاد به نشانى شهميرزاد بلوار امام عليه سهيال احمدى  
فرزند ابوالقاسم به شماره ش ش 336 و كدملى 2031473328 و راحله كبيرى فرزند غالمرضا به شماره ش ش 
317 و كدملى 4999676117 بعنوان بدهكار و غالمرضا كبيرى فرزند عبدالوهاب به شماره شناسنامه 70 و شماره 
ملى 5309799443 بعنوان راهن همگى به نشانى شهميرزاد ، خيابان سارى كوچه شهيد صديقه رودبارى كدپستى 
1137719411 برابر ســند رهنى شماره 13563 مورخ 1394/7/15 تنظيمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 
10 شهميرزاد پالك 1404/6 واقع در بخش چهار شهميرزاد به مالكيت غالمرضا كبيرى به نشانى شهميرزاد خيابان 
امام خيابان استاد صفا به سمت استخر چمن مجتمع ستاره آبى 3 طبقه اول سند مالكيت آن ذيل ثبت 15483 صفحه 
222 دفتر جلد 112 به شــماره ســند چاپى 897617 با حدود و مشــخصات مندرج در سند مالكيت صادر گرديده 
اســت در قبال مبلغ 691/372/905 (شــش صد و نود و يك ميليون و سيصد و هفتاد و دو هزار و نهصد و پنج) 
ريال اصل طلب و مبلغ 72/069/792 (هفتاد و دو ميليون و شــصت و نه هزار و هفتصد و نود و دو ) ريال بابت 
خســارت تاخير تاديه تا تاريخ 1396/4/21 و از تاريخ مذكور روزانه مبلغ 716/090 (هفتصد و شــانزده هزار و 
نود) ريال و حق التحرير به مبلغ 3/927/010 (سه ميليون و نهصد و بيست و هفت هزار و ده) ريال به جمع بدهى 
تا تاريخ وصول اضافه مى گردد كه پس از طى تشريفات قانونى و عدم ايفاى تعهدات توسط بدهكار و با درخواست 
بستانكار جهت وصول مطالبات خود در خواست ارزيابى و مزايده ششدانگ پالك 1404/6 اصلى واقع در بخش چهار 
شــهميرزاد كه پس از اســتعالم از شعبه امالك و ارجاع به كارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى قطعى گرديد كه در 
گزارش كارشناس تشريح گرديده است ششدانگ پالك فوق به صورت يك دستگاه آپارتمان مسكونى واقع در يك 
مجتمع مسكونى 7 واحدى با اسكلت بتنى و داراى 5 طبقه شامل همكف پاركينگ و انبارى و 4 طبقه مسكونى فوقانى 
و مجموعاً 7 واحد مسكونى با زيربناى كل 733/62 مترمربع در زمينى به مساحت 196/10مترمربع احداث شده 
و پايانكار آن به شماره 6183/3 مورخ 1391/8/20 صادر شده است آپارتمان فوق به مساحت 68/99 مترمربع 
واقع در طبقه اول كه 1/82 مترمربع آن بالكن است به انضمام انبارى قطعه 2 تفكيكى به مساحت 4/28مترمربع 
واقع در همكف (فاقد پاركينگ) مى باشد وضع موجود : سازه ساختمان اسكلت فلزى با سقفهاى تيرچه و بلوك بوده 
و نماى آن آجر دوغابى با پنجره upvc و شيشه دو جداره است درب ورودى فلزى با آيفون تصويرى و درب پاركينگ 
كركره اى با ريموت كنترل بوده و كف پاركينگ سنگ فرش و ديوارها سراميك مى باشد. ساختمان داراى آسانسور 
بوده و كف راه پله سنگ مرمريت و ديوارهاى آن تا 1/20 متر سراميك و مابقى سفيد كارى شده اند باقيمانده عمر 
مفيد آپارتمان 30 سال مى باشد. مشخصات آپارتمان: درب اصلى ضد سرقت و واحد مشمل بر هال و پذيرايى و 
آشــپزخانه و 2 اتاق خواب و سرويســهاى بهداشتى مى باشد. كف اتاقها موكت و هال و پذيرايى پاركت و ديوارهاى 
آن سفيد كارى و رنگ آميزى شده اند. آشپزخانه و سرويسهاى بهداشتى داراى كف سراميك و ديوارهاى كاشيكارى 
شده مى باشد از جنس MDF و دربهاى داخلى HDF نصب شده و كابينت آشپزخانه از نوع MDF و آپارتمان داراى 
سيســتم دزدگير ، صوتى ، اعالم حريق و ددكتور گازى ، جارو برقى مركزى بوده و گرمايش ســاختمان توسط پكيج و 
رادياتور و شــومينه انجام شده و قدر السهم از مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها مى باشد و داراى 
انشعاب آب و برق و گاز شهرى مى باشد. كه با تمامى موقعيت ششدانگ برابر نظريه كارشناس رسمى دادگسترى 
به شــماره وارده 139705029116000317 مــورخ 1397/2/24 به مبلغ 1/400/000/000 (يك ميليارد و 
چهارصد ميليون) ريال ارزيابى گرديده است كه مزايده از مبلغ فوق شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار 
خواهد شد و بستانكار طى شماره نامه 6136/145 مورخ 1397/3/19 اعالم نموده هيچگونه وجهى قبل از صدور 
اجرائى و بعد از صدور اجرائى دريافت نگرديده اســت و ملك بيمه نمى باشــد. در ضمناً در روز مزايده نيم عشــر 
اجرايى و حق مزايده وســاير هزينه هاى مربوطه طبق ماده 40 آئين نامه اجراء مفاد اســناد رسمى الزم االجراء نقداً 
وصول و همچنين بدهى هاى مالياتى و حق انشعاب آب و برق و كليه بدهى هاى ملك فوق به دولت كه مشخص نبوده 
بر عهده برنده مزايده اســت مزايده در روز يكشــنبه مورخ 1397/5/14 از ســاعت 9 الى 12 ظهر در محل اجراى 
ثبت مهديشهر به نشانى خ ملت اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شعبه اجرا برگزار مى گردد فروش نقدى بوده 
و خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل حضور يافته و در جلسه شركت نمايند در صورتيكه ملك باالتر از مبلغ 
مندرج در آگهى فروخته شــود از خريدار بر اســاس مبلغ پيشنهادى نســبت به وصول حق مزايده (مازاد مبلغ پايه 
ارزيابى) و ساير هزينه هاى مربوطه قانونى و حقوق دولتى نقداً اقدام مى گردد و در صورت عدم شركت خريداران 
ملك به بستانكار واگذار و هزينه هاى قانونى اخذ و وصول خواهد شد ضمناً شركت در جلسه براى عموم آزاد است 
و چنانچه روز تعيين شــده با تعطيل رســمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان 

تشكيل خواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/4/28
رئيس ثبت اسناد و امالك مهديشهر- روحانى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ســعيد بيات فرزند على داراى شماره ملى 392028293 به شــرح دادخواست به كالسه 970324 از 
اين حوزه گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على بيات فرزند مراد به ش ش 4 به تاريخ 
1397/4/14 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به : 1- پريسا 
بيــات فرزند على به ش ملــى 3920747291 دختر متوفى 2- وحيد بيات فرزند علــى ش ملى 3920512928 
پســر متوفى 3- ســعيد  بيات فرزند على ش ملى 3920282930 پســر متوفى 4- شيدا بيات فرزند على به ش 
ملــى 3920118987 دختــر متوفى 5- آرزو بيــات فرزند على ش ملــى 3934634982 دختر متوفى 6- مهدى 
بيات فرزند على ش ملى 3933407524 پسر متوفى 7- نرگس بيات فرزند على ش ملى 3933388961 دختر 
متوفى 8- مژگان بيات فرزند على ش ملى 3933372291 دختر متوفى 9- فاطمه حسنى فرزند عظيم به ش ملى 
3933936497 مــادر متوفــى 10- چين آفرين درويشــى فرزند على محمد به ش ملى 3931012417 همســر 
متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى 
دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه تقديم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/338
قاضى شوراى حل اختالف شعبه 111 سامن

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى عباس على باريانى به شــماره شناسنامه 178 به شــرح دادخواست به كالسه 248/2/97 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان اكبر على باريانى به شماره شناسنامه 3270 
در تاريخ 1370/4/16 اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- عذرا رضا قلى زارع 
فرزند احمد به ش ش 59 صادره از دماوند همسر متوفى 2- عبداله على باريانى فرزند اكبر به ش ش 92 صادره از 
دماوند فرزند متوفى 3- عباس على باريانى فرزند اكبر به ش ش 178 صادره از دماوند فرزند متوفى 4- مصطفى 
على باريانى فرزند اكبر به ش ش 152 صادره از دماوند فرزند متوفى 5- مجيد على باريانى فرزند اكبر به ش ش 
5803 صــادره از دماونــد فرزند متوفى 6- فاطمه على باريانى فرزند اكبر به ش ش 131 صادره از دماوند فرزند 
متوفى، اينك با انجام تشريفات قانونى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا 
وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و در غير اينصورت 

گواهى صادر خواهد شد. م الف/5317
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

متن آگهى 
در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى بدين وسيله به آقاى سيد محمد على ربيعى هاشمى فرزند 
ســيد  على اصغر كه فعالً مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى گردد به جهت تجديدنظر خواهى بانك ملى ايران اداره 
امور شــعب استان سمنان به طرفيت شما مى بايســت در تاريخ 1397/5/29 در روز دوشنبه ساعت 10 صبح در 
شــعبه دوم دادگاه تجديدنظر اســتان سمنان به نشانى سمنان ، ميدان امام حسين ، دادگسترى كل استان سمنان 
حاضر شــود و در صورت عدم حضور به موضوع رســيدگى و تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد شماره بايگانى پرونده 

970155 مى باشد.
مستشار شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان – جواد تيمورى

متن آگهى 
در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى بدين وسيله به خانم مليحه دوستعلى كه فعالً مجهول المكان 
مى باشد ابالغ مى گردد به جهت تجديدنظر خواهى بانك ملى ايران اداره امور شعب استان سمنان به طرفيت شما 
مى بايست در تاريخ 1397/5/29 در روز دوشنبه ساعت 10 صبح در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان 
به نشانى سمنان ، ميدان امام حسين ، دادگسترى كل استان سمنان حاضر شود و در صورت عدم حضور به موضوع 

رسيدگى و تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد شماره بايگانى پرونده 970155 مى باشد.
مستشار شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان – جواد تيمورى

راى شورا
شماره پرونده:398/96- در خصوص دادخواست سيد رضا هاشمى با وكالت  آقاى سيد حسين مير محمدى 
به طرفيت  آقاى حامد قاسمى به خواسته مطالبه وجه چك شماره 958208 تاريخ 95/6/31بانك رفاه كارگران به 
مبلغ پنجاه ميليون ريال با احتساب كليه خسارات قانونى از جمله  خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل تقديمى 
در ناحيه خواهان داللت استقرار دين به ميزان خواسته در عهده خوانده داشته وصول مدارك نزد خواهان داللت 
بر بقاء دين دارد لذا چون خوانده دفاعى معمول نداشــته و دليلى بر برائت ذمه خود ارائه و اقامه نكرده اســت لذا 
دعوت مطروحه را ثابت دانسته مستندا به ماده 310 قانون تجارت و مواد 519 و 522 آئين دادرسى مدنى راى به 
محكوميت خوانده به پرداخت اصل خواسته و نيز ساير خسارات مذكور در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى 

صادره غيابى محصوب و ظرف 20 روز قابل واخواهى مى باشد.
قاضى شعبه 4 شورا – ثابت نژاد

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: 1- شركت صنايع غذايى فدك پايتخت 2- بهمن احمدوند مجهول المكان ،مشخصات 
محكوم له: محســن ســليمانى به نشانى خ اميريه پشت دانشگاه يثربى كوچه بابا قربانى پ 6 ، به موجب راى شماره 
877/96 تاريخ 96/10/13 حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه 
– دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم اســت به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ ســى و پنج 
ميليــون ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ هزينه ابطال تمبر و حق الوكاله وكيل (دادرســى) طبق تعرفه و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر اجرايى در 
حق دولت. رعايت تبصره 2 ماده 306 ق د م الزامى است. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به ازآن ميســر باشد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى 

ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: محمد على عليجان زاده مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: محمد على هاشمى طاهرى 
با وكالت خانم فاطمه شيخ نياسرى به نشانى خ دكتر غزنوى ميدان 12 فروردين دفتر وكالت ، به موجب راى شماره 
246 تاريخ 96/3/31 حوزه دوم شــوراى حل اختالف شهرســتان كاشــان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – 
دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 100/000/000 ريال وجه يك 
طغرى سفته واخواست به شماره 0370839 و پرداخت حق الوكاله وكيل وفق تعرفه و پرداخت مبلغ 3/510/000 
ريال بابت هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ واخواست 90/4/26 لغايت اجراى حكم در حق خواهان 
راى صــادره غيابى اســت وفق تبصره 2 مــاده 306 ق آ د م هزينه اجرا به ميزان نيم عشــر در حق دولت پرداخت 
گردد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء 
محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت 

جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى مزايده نوبت اول 
بــه موجب اجرائيه صــادره در پرونده شــماره بايگانــى 961677 اجراى احكام حقوقى شــوراى حل اختالف 
بروجرد ، محكوم عليه فاطمه خداداد زاده محكوم اســت به پرداخت مبلغ 7/807/371 تومان بابت اصل خواسته 
و 1/210/000 ريال بابت هزينه دادرســى و مبلغ 4/680/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير و 
تاديه به مبلغ 22/682/467 ريال در حق محكوم له اعظم خداداد زاده با وكالت آقاى رضا آسورى كه حسب تقاضاى 
محكوم له اموال زير از محكوم عليه توقف و طبق نظر كارشــناس منتخب دادگســترى به شــرح زير قيمت گذارى 
گرديده است. پالك ثبتى 7 فرعى از 1987 اصلى بخش 1 بروجرد واقع در خيابان آزادى كوچه عبداله كوچه هراتى 
بن بســت سپيد پالك 19- 1- كل عرصه ملك بر اساس پروانه شهردارى 139/74 مترمربع از قرار هر مترمربع 
3/000/000 ريال جمعا 419/220/000 ريال 2- كل اعيانى بر اساس پروانه شهردارى  278/02 مترمربع از 
قــرار هر مترمربع 3/000/000 ريال جمعا 834/060/000 ريال 3- ارزش كل ملك 1/253/280/000 ريال 
(معادل يكصد و بيســت و پنج ميليون و سيصد و بيست و هشــت هزار تومان) با توجه به مراتب مزايده در تاريخ 
1397/5/17 ساعت 10 صبح در مجتمع قضايى شوراى حل اختالف دادگسترى بروجرد برگزار و از قيمتهاى فوق 
شروع و به كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد واگذار مى گردد برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ مزايده را 

فى المجلس پرداخت كه در صورت انصراف به نفع دولت ضبط مى گردد. 
مدير اجراى احكام حقوقى شوراى حل اختالف دادگسترى شهرستان بروجرد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانمها فرشته فردوسيان و ملوسك فردوسيان و آقاى ولى 
اله فردوسيان همگى فرزند حبيب

خواهان خانم گلى ناز آرش فرزند شاباز دادخواستى به طرفيت خوانده ها 1- ولى اله فردوسيان فرزند حبيب 
2- فرشــته فردوســيان فرزند حبيب 3- ملوسك فردوسيان فرزند حبيب به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى 
ملك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709987444000277 شعبه 8 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان ياسوج ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/8 ساعت 10/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى 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. 
مدير دفتر شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى ياسوج

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى على اكبر حالج باد آشــيانى به شــماره شناسنامه 10 به شرح دادخواست به كالسه 48/97 از اين شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه حالج باد آشيانى  بشناسنامه 33 در 
تاريخ 1396/11/12 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
على اكبر حالج باد آشيانى فرزند على به ش ش 10 صادره از سبزوار برادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى 

باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5315
 قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له / محكوم لهم: عبدالكريم كردى فرزند عبدالرحمن به نشانى استان سيستان و بلوچستان 
شهرستان خاش شهر خاش خيابان انقالب 6 ، مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم: چاكر شهنوازى فرزند باران 
، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709979504200056 
محكوم عليه محكوم است به تنظيم و انتقال سند مالكيت اتومبيل پژو 405 بشماره ايران 95-973ج79 مقوم به 
هشتاد ميليون ريال و مبلغ يك ميليون ريال بابت هزينه دادرسى در حق محكوم له ضمنا هزينه حق االجرا در مرحله 
اجراى حكم از محكوم عليه كسر و به حساب دولت واريز ميگردد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول 
به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح 
دعواى اعســار به ضميمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى 
شــود (مواد 8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حكم ، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 
20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو يا انگيزه فرار 
از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه شــش يا 
جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 

1394). م الف/244
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان خاش

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خوانده كالسه پرونده 
خواهان: هوشــنگ ميربلوچ زهى كمال آبادى فرزند محمدعلى بشماره شناســنامه 3719622975 صادره – 
متولد سال 1359- خوانده: 1- بيداله شهنوازى فرزند تاج محمد به ش ش 3719776948 صادره خاش متولد 
سال 64/1/1 -2- امين انصارى فرزند محمود به ش ش 5330012627 صادره – متولد سال 1370 ، خواسته: 
الزام خواندگان به تنظيم و انتقال سند اتومبيل سوارى زانتيا به شماره شهربانى 911س23- ايران 85 ، خواهان 
دادخواســتى تسليم شورا نموده كه وقت رسيدگى تعيين شده و بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و به تجويز ماده  73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود 
تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به دبيرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت رســيدگى روز 97/6/14 جهت رسيدگى حاضر در غير اينصورت وفق 

مقررات اقدام خواهد گرديد. م الف/243
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 2 خاش

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حســين قائينى حصاروئيه فرزند ساالر بشــماره شناسنامه 147 متولد 1341 صادره از خاش با استناد 
به شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه وراث ، دادخواســتى بشــماره 146-97-1 دادخواست مورخ 
97/4/27 تقديم شــوراى حل اختالف حوزه يك شهرســتان خاش نموده ، چنين اشــعار داشته كه شادروان ساالر 
قائينى حصاروئيه فرزند صفر بشماره شناسنامه 48 متولد 1302 صادره از بابك در تاريخ 1381/5/2 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از:1- خاتون يكه يزدى فرزند ابراهيم ش ش 120 متولد 1312 صادره 
مهريز زوجه 2- حســين قائينى حصاروئيه فرزند ســاالر ش ش 147 متولد 1341 صادره خاش فرزند 3- حســن 
قائينــى حصاروئيه فرزند ســاالر ش ش 91 متولد 1339 صادره خــاش فرزند 4- عباس قائينى حصاروئيه فرزند 
ســاالر ش ش 67 متولــد 1337 صادره خــاش فرزند5- اكبر قائينى حصاروئيه فرزند ســاالر ش ش 164 متولد 
1346 صــادره خــاش فرزند 6- رضا قائينى حصاروئيه فرزند ســاالر ش ش 3 متولــد 1345 صادره خاش فرزند 
7- اصغر قائينى حصاروئيه فرزند ساالر ش ش 131 متولد 1348 صادره خاش فرزند 8- فاطمه قائينى حصاروئيه 
فرزند ساالر ش ش 29 متولد 1353 صادره خاش فرزند 9- صديقه قائينى حصاروئيه فرزند ساالر ش ش 262 
متولد 1335 صادره خاش فرزند ، اينك پس از انجام تشــريفات قانونى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار درج تا چنانچه شخص يا اشخاصى نسبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه اى اعم از سرى يا عادى يا 
رســمى از آن مرحوم در اختيار دارند ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشــار به شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان 
خاش به آدرس خيابان امام خمينى (ره) ساختمان قديم دادگسترى مراجعه در غير اينصورت پس از انتشار آگهى در 

روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/248
رئيس شوراى حل اختالف شماره يك خاش

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حســين قائنى حصارويه بشماره شناسنامه 147 متولد 1341 صادره از خاش با استناد به شهادتنامه و 
گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه وراث ، دادخواستى بشــماره 147-97-1 دادخواست مورخ 97/4/27 تقديم 
شــوراى حل اختالف حوزه يك شهرســتان خاش نموده ، چنين اشــعار داشته كه شــادروان خاتون يكه يزدى فرزند 
ابراهيم بشماره شناسنامه 120 متولد 1312/6/6 صادره از مهريز در تاريخ 91/8/29 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از:1-  حسين قائنى حصارويه فرزند ساالر ش ش 147 متولد 1341 صادره خاش فرزند 
2- حســن قائنى حصارويه فرزند ســاالر ش ش 91 متولد 1339 صادره خــاش فرزند 3- عباس قائنى حصارويه 
فرزند ساالر ش ش 67 متولد 1337 صادره خاش فرزند4- اكبر قائنى حصارويه فرزند ساالر ش ش 164 متولد 
1346 صــادره خاش فرزند 5- رضا قائنى حصارويه فرزند ســاالر ش ش 3 متولد 1345 صادره خاش فرزند 6- 
اصغــر قائنــى حصارويه فرزند ســاالر ش ش 131 متولد 1348 صادره خاش فرزنــد 7- صديقه قائنى حصارويه 
فرزنــد ســاالر ش ش 262 متولــد 1335 صادره خاش فرزند 8- فاطمه قائنى حصارويه فرزند ســاالر ش ش 29 
متولد 1353 صادره خاش فرزند ، اينك پس از انجام تشــريفات قانونى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار درج تا چنانچه شخص يا اشخاصى نسبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه اى اعم از سرى يا عادى يا 
رســمى از آن مرحوم در اختيار دارند ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشــار به شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان 
خاش به آدرس خيابان امام خمينى (ره) ساختمان قديم دادگسترى مراجعه در غير اينصورت پس از انتشار آگهى در 

روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/249
رئيس شوراى حل اختالف شماره يك خاش

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم صفيه شهنوازى جمالى فرزند خدابخش بشماره شناسنامه 647 متولد 1359/6/15 صادره از 
خاش با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه وراث ، دادخواستى بشماره 970102 دادخواست 
مورخ 97/4/26 تقديم شوراى حل اختالف حوزه 2 شهرستان خاش نموده ، چنين اشعار داشته كه شادروان خالقداد 
ولى رويان فرزند نواب بشماره شناسنامه 700 متولد 1357/7/1 صادره از خاش در تاريخ 97/3/31 درگذشته و 
ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- صفيه شهنوازى جمالى فرزند خدابخش ش ش 3719030601 متولد 
1359 صادره خاش همســر 2- رســول ولى رويان فرزند خالقــداد ش ش 3613278642 متولد 1390 صادره 
زاهــدان فرزند 3- اميرحســين ولى رويان فرزند خالقــداد ش ش 7690118240 متولد 1395 صادره زاهدان 
فرزند 4- امير ولى رويان فرزند خالقداد ش ش 3611900044 متولد 1382 صادره زاهدان فرزند 5- نازنين 
ولــى رويان فرزند خالقــداد ش ش 3710526515 متولد 1380 صادره خاش فرزنــد 6- ثريا ولى رويان فرزند 
خالقداد ش ش 3612237497 متولد 1384 صادره زاهدان فرزند 7- اســرا ولى رويان فرزند خالقداد ش ش 
3612842791 متولد 1388 صادره زاهدان فرزند 8- فســا ولى رويان فرزند خالقداد ش ش 3613817594 
متولد 1393 صادره زاهدان فرزند 9- فاطمه سازهى فرزند بهارشاه ش م 37195784209 متولد 1341 صادره 
خاش مادر 10- نواب ولى رويان فرزند شه سليم ش م 3719027384 متولد 1340 صادره خاش پدر ، اينك پس 
از انجام تشريفات قانونى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج تا چنانچه شخص يا اشخاصى 
نسبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه اى اعم از سرى يا عادى يا رسمى از آن مرحوم در اختيار دارند ظرف مدت 
يكماه از تاريخ انتشــار به شوراى حل اختالف حوزه دو شهرستان خاش به آدرس خيابان امام خمينى (ره) ساختمان 
قديم دادگســترى مراجعه در غير اينصورت پس از انتشــار آگهى در روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر 

مقررات اقدام ميگردد. م الف/245
رئيس شوراى حل اختالف شماره دو خاش

شھرستان ھا10 پنج شنبه  28 تير 1397  شماره4794 

سرمايه گذارى 150 ميليارد تومانى در ساخت 
آب شيرين كن بوشهر صورت مى گيرد

ــهر  ــتان بوش ــركت آب و فاضالب اس مدير عامل ش
گفت: عمليات اجرايى آب شيرين كن 35 هزار متر مكعبى 
بوشهر با مشاركت بخش خصوصى و سرمايه گذارى 150 

ميليارد تومان آغاز مى شود                        
ــالمى  ــوراى اس ــاد ياكيده در جمع اعضاى ش كيقب
ــاره به اينكه يكى از مشكالت مهم آبرسانى  بوشهر با اش
در شهر بوشهرهدر رفت آب است اظهار داشت : هدررفت 
ــتكارى كنتور و  ــامل خطاى كنتور، دس ــامل ش آب ش
ــت كه كه هيچ تعرفه اى از محل  انشعابات غير مجاز اس
آب مصرفى دريافت نمى شود. وى، با اشاره به فرسودگى 
شبكه آبرسانى بوشهر تصريح كرد: بر اساس بررسى هاى 
انجام شده  18درصد شبكه آبرسانى بوشهر فرسوده است 
كه اين رقم در سطح كشور 15 درصد است. مدير عامل  
شركت آب و فاضالب استان بوشهر از وجود انشعاب غير 
ــزود: بيش از 10 هزار  ــهرها خبر داد و اف مجاز آب در ش
انشعاب غير مجاز آب در شهرهاى استان بوشهر شناسايى 
ــرى را در بر  ــده اى از هدر رفت ظاه ــده كه بخش عم ش
مى گيرد. ياكيده به نقش دريا در تامين آب شرب  اشاره 
كرد و گفت: در اين راستا آب شيرين كن بوشهر با ظرفيت 
توليد 10 هزار متر مكعب آب در شبانه روز فعال است و 
ــدار توليد قرار دارد. وى از توزيع روزانه 50 هزار متر  در م
مكعب آب در شبكه آبرسانى شهر بوشهر خبرداد و بيان 
ــرد: روزانه 40 هزار متر مكعب از خط كوثر و 10 هزار  ك
ــات آب شيرين كن  تامين و در   متر مكعب آب از تاسيس

شبكه آبرسانى شهر بوشهر توزيع مى شود .
ــتان بوشهر  ــركت آب و فاضالب اس مدير عامل  ش
ــيرين كن 35 هزار متر مكعبى  ــاره به اجراى آب ش با اش
ــهربا سرمايه گذارى 150 ميليارد تومان تصريح كرد  بوش
ــيرين كن با بخش خصوص  ــرارداد  اجراى اين آب ش : ق
 منعقد شده و انشااهللا در هفته دولت عمليات اجرايى آن

 آغاز مى شود.
ياكيده در خصوص قراردادهاى منعقد شده با سرمايه 
گذاران در بخش توليد آب خاطر نشان كرد: با انعقاد اين 
قراردادها در فاز نخست روزانه 75 هزار و 500 متر مكعب 
ــاز دوم نيز مجوز 70 هزار متر  ــود و در ف آب توليد مى ش
مكعب آب از طريق نمك زدايى آب درياصادر شده است.
ــيرين كن از  ــراى 2 طرح آب ش ــاره به اج وى با اش
ــيرين كن با ــق نمك زدايى بيان كرد:  2 واحد آب ش  طري
ــش هزارمترمكعب در   ظرفيت هاى 8 هزار و 500  و ش
ــرمايه گذار اجرايى  روز در آينده براى فراخوان انتخاب س
مى  شود. مدير عامل  شركت آب و فاضالب استان بوشهر 
با بيان اينكه در پايان برنامه ششم توسعه اقتصادى كشور 
ــاحلى مطابق قانون 30 درصد آب خود را از  شهرهاى س
ــاس برنامه ريزى  طريق دريا تامين مى كنند افزود: بر اس
انجام شده استان بوشهر تا پايان اين برنامه 45 درصد از 

آب خود را از طريق نمك زدايى آب دريا تامين مى كند.

مديرعامل شركت مديريت توليد اخبار ــهيدرجايى از افزايش قـزويــن ــرق ش ب
ــال  ميزان آمادگى واحدهاى اين نيروگاه در 3 ماهه س

جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد.
ــركت مديريت توليد  به گزارش روابط عمومى ش
برق شهيد رجايى، على فرهور مديرعامل اين شركت 
در تشريح ميزان آمادگى واحدهاى نيروگاه گفت: هر 
ــش مصرف برق در  ــاله با توجه به پيش بينى افزاي س
ــترده اى  ــتان، برنامه ريزى هاى گس فصل گرم تابس
ــام فعاليت هاى مختلف تعميراتى داريم كه  براى انج
 تمامى آن از سوى كاركنان و متخصصان اين شركت

 صورت مى گيرد. 
مديرعامل نيروگاه شهيد رجايى با اشاره به بهبود 
برخى شاخص هاى توليد در اين نيروگاه اظهار داشت: 
ــال گذشته كه  انجام تعميرات به موقع واحدها در س
ــت امسال تداوم داشت و همچنين رعايت  تا ارديبهش
استانداردهاى بهره بردارى از سوى كاركنان اين شركت، 

موجب بهبود شاخص هاى توليد شده است كه بررسى 
ــان مى دهد در 3  ــاخص ها نش وضعيت آمارى اين ش
ــابه آن در سال  ــال جارى نسبت به مدت مش ماهه س
ــته، ميزان آمادگى واحدها 3 درصد رشد داشته  گذش
ــت كه با توجه به بروز خشك سالى، كمبود آب و  اس
افزايش مصرف برق، نيروگاه شهيد رجايى توانسته است 

به تعهد توليد خود در 3 ماهه جارى عمل نمايد.
ــزود: طبق  ــات خود اف ــان در ادامه توضيح  ايش
گزارش هاى دريافتى از مسئوالن آب منطقه اى، امسال 

متاسفانه شاهد افت 41 درصدى بارندگى ها در حوزه 
آبريز مربوط به سدهاى توليد برق بوده ايم كه اين پديده 
موجب شده تا ميزان توليد انرژى نيروگاه هاى برق آبى 
ــال هاى گذشته  ــبت به س با كاهش قابل توجهى نس
روبرو شود. بنابراين آمادگى نيروگاه هاى حرارتى براى 
ــرايط حساس، از اهميت فراوانى  توليد برق در اين ش
 برخوردار است كه خوشبختانه در نيروگاه شهيد رجايى 
توانسته ايم با تالش و پشتكار شبانه روزى كاركنان و 
اعمال روش هاى مطلوب در تعميرات و بهره بردارى، 

در 3 ماهه اول سال جارى، شاهد افزايش توليد انرژى 
ــبت به مدت مشابه در سال  برق و پايدارى واحدها نس
ــاخص در  ــيم. در واقع اهميت بهبود اين ش قبل باش
ــت كه با توجه به افت قابل توجه توليد برق در   اين اس
ــرق آبى، همچنين افزايش دماى هوا و  نيروگاه هاى ب
ــد تقاضاى مصرف برق به ويژه در فصل  روند رو به رش
گرم تابستان، آمادگى نيروگاه ها و  پايدارى توليد انرژى، 
اهميت بسيار حياتى در تامين برق مردم عزيز دارد كه 
ــبختانه اين موضوع نه تنها در اين نيروگاه بلكه  خوش

در تمامى نيروگاه هاى حرارتى مورد توجه جدى قرار 
دارد. على فرهور در خصوص شاخص مصرف آب اظهار 
ــت: كاركنان نيروگاه عالوه بر عمل به تعهد توليد  داش
ــاى نوين، از ميزان مصرف  برق، با بكارگيرى روش ه
ــته اند، به طورى كه با  ــاى نيروگاه كاس آب در واحده
اعمال اين روش ها توانستند در 3 ماهه سال جارى، به 
ــبت به سال گذشته  ميزان 3 درصد در مصرف آب نس

 بهبود بخشند.
ميزان مصرف داخلى از ديگر شاخص هايى است 
كه مديرعامل نيروگاه دراين باره افزود: كاهش مصرف 
برق از ضرورياتى است كه اگر يكايك شهروندان گرامى 
ــار بر  ــد تا فش آن را رعايت نمايند، موجب خواهد ش
 تجهيزات برقى در پست هاى توزيع، كم شده و از ميزان 
ــهرهاى مختلف به ويژه شهرهاى  ــى ها در ش خاموش
جنوبى كشور كاسته شود؛ از اين روى، با رعايت سياست 
كاهش مصرف داخلى، در 3 ماهه امسال، شاهد افزايش 

توليد خالص نسبت به سال گذشته بوديم.

 افزايش 3 درصدى ميزان آمادگى واحدهاى
 نيروگاه شهيد رجايى در سال جارى

عملیات لوله گذاری و جمع آوری چاھھا 
در شھرستان بھارستان   

با اعتبارى بالغ بر يك ميليارد ريال  ــع آورى 3 آبفاى تهران ــات تجهيز و جم عملي
حلقه چاه در نسيم شهر به اتمام و بهره بردارى رسيد . 

ــركت آب و فاضالب  به گزارش روابط عمومى ش
ــتان تهران مدير امور آبفاى نسيم شهر  جنوبغربى اس
ــت : با عنايت به تامين و  با اعالم اين خبر اظهار داش
توزيع بخشى از آب آشاميدنى شهروندان و مشتركين 
ــهركهاى اطراف بصورت  ــهر و ش ــيم ش محترم در نس
ــى در مواردى  ــه عالوه بر افت كيف ــتقيم ك پمپاژ مس
ــرق نيز دچار  ــا قطعى ب ــاد حوادث و ي ــه ايج از جمل

مشكالتى ميگرديد . 
عليهذا در همين راستا و با توجه به تاكيدات مدير 
ــركت به منظور ساماندهى خطوط و  عامل محترم ش
شبكه ها و تامين و توزيع آب آشاميدنى شهروندان و 
مشتركين محترم از طريق مخازن شهر ، طى تير ماه 
ــع آورى و انتقال 3 حلقه چاه  ــالجارى عمليات جم س
در منطقه سعيد آباد نسيم شهر در منطقه شمس آباد 

انجام و به اتمام رسيد . 
ــريح پروژه مذكور  مهندس وحيد مبين ضمن تش
ــد : اين عمليات با اعتبارى معادل 1 ميليارد  يادآور ش
ــارات جارى و  ــال از محل اعتب ــد ميليون ري چهارص
ــان يك ماهه از اواخر خرداد ماه  داخلى طى مدت زم
سال جارى آغاز گرديد و پس از تجهيز و ساماندهى و 
انجام عمليات لوله گذارى ، آب استحصالى اين چاهها 
ــال واحدى به  ــتفاده از خط انتق ــع آورى و با اس جم
ــزان 85 ليتر برثانيه به مخزن 10 هزار متر مكعبى  مي
نسيم شهر واقع در سعيد آباد انتقال و رسما در مرحله 

بهره بردارى قرار گرفت.  

 برگزاری ۲۰۰۰ویژه برنامه دھه کرامت 
با شعار امام مھربانی شھر مھربانی

ــازمان اجتماعى  معاون ورييس س ــهد از مـشـهـد ــهردارى مش ــى ش وفرهنگ
برگزارى 2000 برنامه ويژهدهه كرامت ، با تاكيد بر سيره 

رضوى وبا شعار امام مهربانى ، شهر مهربانيخبرداد.
ــبت  ــت خبرى كه به مناس هادى بختيارى درنشس
ــت با حضور مديركل  ــه هاى ويژه دهه كرام اعالم برنام
ــهد مقدس  ــهردارى مش ــط عمومى وبين الملل ش رواب
ومديران شهرى برگزار شد گفت : همزمان با دههكرامت 
ــاز وتا ميالد ــه (س) آغ ــرت معصوم ــه از ميالد حض  ك

ــت 2000 برنامه مختلف   امام رضا (ع) ادامه خواهد داش
ــام مهربانى ،  ــعار ام ــى واجتماعى با تاكيد بر ش فرهنگ
ــهرمهربانى درنقاط مختلف شهر مشهد برگزار خواهد  ش
شد. وى افزود: اين برنامه ها شامل جشنواره هاى مختلف، 
ــت كه به صورت  ــابقات فرهنگى و..  اس ــيقى ، مس موس
ــهردارى مشهد ، پارك ها  ــراها ى ش مردمى درفرهنگس
ونقاط تجمع شهروندان به اجرا درمى آيد. بختيارى اضافه 
كرد: نگاه مديريت شهرى جديد در برنامه هاى مناسبتى 
مختلف دينيتوجه ويژه به بعد معرفتى وسبك زندگى ائمه 
اطهار(ع) است.وى با بيان اين كه جامعه ما امروز با مشكالتى 
 روبرو است كه براى رفع آن ميتوان از سيره وسبك زندگى

ــروز در جامعه  ــت اظهاركرد: ام ــل بيت (ع) بهرگرف  اه
ــى روبرو  ــده غريبگ ــى وپدي ــات اجتماع ــا فقرارتباط ب
ــاط  ــى در ارتب ــف حت ــطوح مختل ــه در س ــتيم ك هس
ــت  ــرده اس ــروز ك ــور وب ــر ظه ــا يكديگ ــايه ب دوهمس
ــهرى جديد در ــت ش ــگاه مديري ــاس ن ــر همين اس  ب

برنامه هاى مناسبتى مختلف دينى مبتنى بر توجه ويژه 
به بعد معرفتى وسبك زندگى ائمه اطهار(ع) با هدف سوق 

دادن مردم به تعامالت اجتماعى است.

 بازدید سفیر ترکمنستان از مجتمع
ورش میگو شھرستان گمیشان  پر

در اين بازديد كه با حضورى جمعى  ــتان همراه بود احمد گـلسـتـان از مديران اس
قربانف بر همكارى هاى تجارى و اقتصادى بين دو كشور 

تاكيد كرد.
ــيالت گلستان در اين بازديد   همچنين مدير كل ش
گفت: ميگوى گلستان به دليل شرايط آب و هوايى مناسب، 
وجود آب با كيفيت كه مستقيم از دريا به مجتمع كانال كشى 
شده و ضريب تبديل غذايى مناسب در كشور منحصربه فرد 
است و به همين دليل و با توجه به تقاضاى بازارهاى جهانى 
هر ساله بالغ بر 80 درصد از اين محصوالت صادر مى شود 
كه در سال گذشته 5/7 ميليون دالر ارزآورى براى كشور 
و استان به همراه داشته است كه پيش بينى مى شود اين 
ــارى از محل صادرات ميگو به  ميزان در فصل پرورش ج
ــاى هدف خارجى بيش از 13 ميليون دالر ارزآورى  بازاره

ارتقا يابد.
 وى با اشاره به اتمام كار زيرساخت هاى راه آهن ايران 
ـ قزاقستان اظهار كرد: با راه اندازى اين خط  ـ تركمنستان 
مسير صادرات ميگوى گميشان با كانتينرهاى سردخانه دار 
ريلى به كشورهاى اوراسيا خاصه روسيه هموارتر خواهد شد.  
قدس علوى ضمن تاكيد بر فراهم بودن انتقال تجارب خوب 
استان در حوزه فعاليتهاى شيالتى مانند تكثير و پرورش 
ميگو، تكثير و پرورش ماهيان  خاويارى و پرورش ماهى در 
قفس و پن به بازارهاى هدف خارجى، تصريح كرد: در اين 
خصوص شيالت گلستان آمادگى همكارى دوجانبه با ديگر 
كشورها در خصوص موارد مذكور را اعالم مى دارد و ضمن 
استفاده از امكانات حمل و نقل دريايى و ريلى محصوالت 
ــه بازارهاى هدف خارجى خصوصا  ــود را از اين طريق ب خ

روسيه منتقل خواهد كرد.

برگزاری شصت و دومین جلسه شورای 
گفتگو دولت و بخش خصوصی  اصفھان

ــه شوراى  ــصت و دومين  جلس ش ــت و بخش خصوصى اصـفـهـان ــو دول گفتگ
ــت معاون اقتصادى استاندار در  ــتان اصفهان به رياس اس

اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد.
ــهل آبادى رييس اتاق بازرگان  ــيد عبدالوهاب س س
ــه ى خواستار توجه واقعى  اصفهان در ابتداى  اين جلس
به نظرات بخش خصوصى از سوى دولت شد و گفت:نبايد 
ــعار  ــط در حرف و ش ــش خصوصى فق ــت از بخ  حماي

خالصه شود.
ــور را نياز به وفاق بيشتر  ــرايط اقتصادى كش وى ش
ــراى عبور  ــت و گفت:ب ــت و بخش خصوصى دانس دول
ــى دولت و مردم و  ــران اقتصادى پيش رو همافزاي از بح

حاكميت بايد بيش از پيش باشد.
ــكيل  ــه تجربه ناموفق تش ــاره ب ــهل آبادى با اش س
ــنگ اصفهان خواستار تشكيل  ــيوم صادراتى س كنسرس
ــدگان و توليد  ــا حضور صادركن ــيوم جديدى ب كنسرس
ــد و گفت:در شرايط كنونى صادرات  كنندگان سنگ ش
سنگ مى تواند ارز آورى قابل توجهى براى كشور داشته 
باشد. وى با اشاره به تعريف واحد صنفى از واحد صنعتى 
در بخش سنگ ،آجر و بلوك گفت:متاسفانه با وجود نص 
ــيارى از واحدهاى توليدى صنفى كه از  صريح قانون بس
ــب  اتحاديه صنفى  ــاى صنعتى بزرگترند در قال واحده
مسايل خود را دنبال مى كنند و در اين در حاليست كه 
اين واحدها بايد  در شمول واحدهاى صنعتى قرار گيرند.

رييس اتاق بازرگانى اصفهان تاكيد كرد:اين واحدها 
ــر مالى و  ــتن دفات ــق مالياتى صنفى و ننوش ــراى تواف ب
همچنين فعاليت توليدى در درون شهر  خود را در شمول 

واحدهاى صنفى  قرار دادند.  

 


