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آگهى مزايده نوبت اول
بــه حكايت پرونده كالســه 960466 اجراى احكام حقوقــى محمودآباد و به موجب نيابت صــادره از اجراى 
احــكام شــعبه 107 دادگاه حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران محكوم عليه مســعود فراهانى محكوم اســت به 
پرداخت210,000,000 ريال در حق محكوم له محسن شهادى فر با وكالت محمود رحمانى اصفهانى در اين دادگاه و 
مبلغ 10,500,000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت با عنايت به عدم پرداخت دين از ناحيه محكوم 
عليه نســبت به توقيف 1/5 دانگ از پالك ثبتى 2066 فرعى از 13 اصلى بخش 10 محمودآباد و ارزيابى اقدام 
كه مشــخصات آن عبارتند از:ملك فوق به شــماره پالك ثبتى 2066 فرعى از 13 اصلى بخش 10 ثبت محمودآباد 
به مســاحت 3145/40 مترمربع به نشــانى محمودآباد بعد از سه راهى شــركت نفت روبه روى ورودى كنار گذر 
شهردارى كه قدرالسهم محكوم عليه مسعود فراهانى 1/5 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان پالك مذكور 
مى باشد.حدود اربعه مندرج در سند مالكيت با طبيعت مطابقت دارد در ملك مذكور بخشى از آن اقدام به شمع 
كوبى و ديوارســازى جهت احداث هتل آپارتمان نموده و بخشــى از آن اقدام به ساخت رستوران به مساحت بالغ 
بــر 350 مترمربــع گرديد ملك داراى امتياز برق و آب بوده لذا با عنايت به موقعيت مكانى و نيز لحاظ نمودن كليه 
جوانب ارزش 1/5 دانگ از شش دانگ ملك فوق متعلق به محكوم عليه مسعود فراهانى 9,700,000,000 ريال( 
نــه ميليارد و هفتصدميليون ريــال) برآورد و اعالم گرديده، لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نســبت 
به نظريه كارشناســى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 97/5/21 ســاعت 11 صبح در شعبه اجراى احكام 
حقوقى دادگاه محمودآباد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش مى رسد متقاضيان شركت در مزايده مى 
توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب اطالعات بيشتر به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد 
مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شروع و كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند 
شد . هم چنين ده درصد مبلغ آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف 
مدت يك ماه اخذ خواهد شد و يك هفته پس از برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ 
پيشنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين 

شده نپردازد ،سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام حقوقى محمودآباد-اسدى

حصروراثت
نظر به اينكه خانم مريم قصاب داراى شناســنامه شماره 704 به شــرح دادخواست به كالسه 1/96/748 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محترم بربر به شناسنامه 
730 در تاريخ 96/4/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1-مريم قصاب ش ش 704 متولد 1332/7/7- سبزوار- همسر-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يــا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديــم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد.
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى مزايده نوبت دوم
در مــورد پرونده اجرائى كالســه فوق الذكر ش 1 اجــراى احكام مدنى بجنورد و به موجب اجرائيه شــماره 
9610425840800137 و دادنامه شماره 9609975840800370 صادره از ش 8 حقوقى بجنورد ، فى مابين 
محكوم له مجيد رنجبر با وكالت آقاى مرتضى قاسمى و محكوم عليه : موسسه اعتبارى افضل توس با موضوع مطالبه 
طلب كه محكوم عليه محكوم به پرداخت على الحساب 551/000/000 تومان در حق محكوم عليه و على الحساب 
مبلغ 25/000/000 تومان در حق دولت مى باشد ، با عنايت به انجام كارشناسى ملك توقيفى به مشخصات ذيل 
الذكر : مشــخصات : ملك توقيفى شــش دانگ عرصه و عيان يك دربند ملك تجارى به شــماره پالك ثبتى 5343 
فرعى از 173 اصلى بخش دو بجنورد به شماره ثبت 33894 و دفتر 160 و شماره صفحه 466 واقع در بجنورد 
حد فاصل ميدان فردوسى و چهار راه قيام ، جنب هتل ايزدى پالك 628 به مساحت 48/50 متر مربع كه در حال 
حاضر در مالكيت و تصرف محكوم عليه مى باشــد بصورت يك ملك تجارى دو طبقه و نيم شــامل يك زير زمين با 
كاربرى انبارى تجارى و مســاحت 48/50 متر مربع و طبقه اول بصورت تجارى كه دفتر شــركت محكوم عليه مى 
باشد و به مساحت 48/5 متر مربع و يك و نيم طبقه با كاربرى تجارى به مساحت 20 متر مربع كه كل بنا با اسكلت 
فلزى و ســقف تيراهن و قدمت ســاخت باالى 20 سال مى باشد و ملك مذكور داراى امتيازات كامل  تجارى از هر 
كدام يك انشــعاب مى باشــد و داراى سيستم سرمايشى كولر ابى و گازى (اسپليت) و گرمايش گاز شهرى و مجهز 
به دوربين مداربســته ميباشــد و زير زمين 48/5 متر مربع از قرار هر متر مربعى 30/000/000 ريال جمعا به 
مبلغ 1/455/000/000 ريال و طبقه همكف 48/5 متر مربع از قرار هر متر مربعى 125/000/000 ريال جمعا 
6/062/500/000 ريــال ميباشــد و نيم طبقه اول 20 متر مربع از قرار هر متر مربعــى 32/000/000 ريال 
جمعا به ارزش 640/000/000 ريال ميباشد و كل امتيازات كامل تجارى شهرى به ارزش 70/000/000 ريال 
ميباشد *** در حال حاضر با عنايت به موقعيت ملك – ارزش منطقه اى – كاربرى ملك – متراژ ملك – نوع ساخت و 
ساز و قدمت بنا و ساير معامالت مشابه در منطقه و با عنايت به مراتب فوق و ارزيابى توسط كارشناس محترم رسمى 
دادگســترى كل ششــدانگ ملك مذكور به مبلغ 8/227/500/000 ريال ارزيابى گرديده است و اينكه پس از 
سير مراحل قانونى مقرر گرديده ملك مذكور در روز سه شنبه مورخ 1397/05/16 ساعت 11:00 الى 11:30 
و از طريق مزايده حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگســترى بجنورد به فروش برســد، بنابراين متقاضيان 
شركت در جلسه مزايده ميتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در اين اجرا حاضر و از كم و كيف موضوع مطلع و در 
صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند .بديهى است مزايده از قيمت كارشناسى شروع و به باالترين قيمت 
پيشــنهادى واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پيشنهادى قبل از شروع مزايده به حساب سپرده دادگسترى به 
شماره 2171291822004 واريز و فيش مربوطه تحويل شود و مابقى مبلغ نيز ظرف يك ماه وصول خواهد شد و 
در صورت عدم پرداخت الباقى (نود درصد) در مهلت مقرر، مبلغ توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت 

ضبط و مزايده تجديد مى گردد.
توضيح اينكه : با توجه به تجارى بودن ملك و اينكه ملك در اختيار خود موسســه افضل توس ميباشــد حق 

كسب و پيشه تعلق نميگيرد
دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد - ارغيانى

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه : 9700114
بدينوسيله به آقاى امجد شيخى فرزند عبداله با كد ملى 3761565623 بدهكار پرونده كالسه 9700114 
كه برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگرديده ايد (صحت ابالغ مورد تاييد نگرديده است) ابالغ مى گردد كه برابر 
ســند رهنى شــماره 14681-93/11/1دفتر اسناد رسمى شماره 48 سقز ) بين شما و بانك ملت شعبه مركزى 
سقز مبلغ 363498104 ريال بدهكار مى باشيد(خسارت تاخير روزانه 261700 ريال )  كه بر اثر پرداخت وجه 
بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح 
مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى 
كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه مجاز آگهى هاى ثبتى درج و منتشر مى گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى 

طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
م/الف:847

مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه : 9700115
بدينوسيله به آقاى منصور كيوان فرزند قنبربا كد ملى 4500154841  بدهكار پرونده كالسه 9700115 
كــه برابــر گزارش مامــور ابالغ شــناخته نگرديده ايــد ابالغ مى گــردد كه برابر ســند رهنى شــماره 14682-

93/11/1دفتر اسناد رسمى شماره 48 سقز بين شما و بانك ملت مركزى سقز مبلغ 318737000 ريال (خسارت 
تاخير روزانه به ازاى هر روز تاخير  235000 ريال) بدهكار مى باشيد كه بر اثر پرداخت وجه بستانكار درخواست 
صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق 
ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى بشــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ 
اجرائيه محســوب اســت فقط يك نوبت در روزنامه مجاز آگهى هاى ثبتى درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات 

عليه شما تعقيب خواهد شد.
م/الف:846

مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

آگهى ابالغ وقت دادرسى به شركت كاالتجارت الهيجان 
كالسه پرونده:3/221/97 وقت رسيدگى:97/5/31 ساعت 11 خواهان:فرزانه درجانى خوانده:شركت كاال 
تجارت الهيجان خواســته:مطالبه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به حوزه 
شوراى حل اختالف ارجاع و وقت رسيدگى تعيين شده، به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست  خواهان 
و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شــود تا خوانده از تاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً 

ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شوراى حل اختالف رامسر-ابراهيم اشتياقى

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه : 9700114
بدينوسيله به آقاى منصور كيوان فرزند قنبر با كد ملى 4500154841  بدهكار پرونده كالسه 9700114 
كه برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگرديده ايد (صحت ابالغ مورد تاييد نگرديده است) ابالغ مى گردد كه برابر 
ســند رهنى شماره 14681-93/11/1دفتر اسناد رسمى شــماره 48 سقز ) بين شما و بانك ملت شعبه مركزى 
سقز مبلغ 363498104 ريال بدهكار مى باشيد(خسارت تاخير روزانه 261700 ريال )  كه بر اثر پرداخت وجه 
بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح 
مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى 
كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه مجاز آگهى هاى ثبتى درج و منتشر مى گردد ظرف 
مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى 

طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.  م/الف:845
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا سيد روح اله رحيمى داراى شناسنامه شماره 4689671184 به شرح دادخواست به كالسه 166/97 از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد خيراله رحيمى بشناسنامه 
47 در تاريــخ 91/10/2 اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- سيد عبداله رحيمى فرد دوركى (فرزند متوفى) 2- سيد روح اله رحيمى فرد دوركى (فرزند متوفى) 3- سيد 
غالمرضا رحيمى فرد دوركى (فرزند متوفى) 4- سيد محمدرضا رحيمى فرد دوركى (فرزند متوفى) 5- سيده سلب 
ناز رحيمى فرد دوركى (فرزند متوفى) 6- ســيده گلبناز رحيمى فرد دوركى (فرزند متوفى) 7- صدرى عباســيان 
دوركى (همسر دائمى متوفى). اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه اگهى مى نمايد تا هر 
كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به حسين على اكبرى
خواهان آذر ايرانى دادخواستى به طرفيت حسين على اكبرى به خواسته الزام به فك پالك خودرو مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709981114400262 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى بابل ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 97/7/1 ســاعت 9  تعيين شده اســت كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع  ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد 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.((مازندران-

بابل-ميدان واليت –دادگسترى بابل كدپستى4713658739)).م/الف
مدير دفتر شعبه يازدهم دادگاه عمومى(حقوقى ) بابل-حميد محمديان

آگهى ابالغ وقت دادرسى
نظربــه اين كه خواهان نادعلى محمدحســين پور دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه بــه طرفيت 1-كاظم 
نصيرى2-عيسى گيالنى در اين شعبه تسليم نموده كه پس از انجام مقدمات قانونى به كالسه 14/82/97 ثبت و 
براى تاريخ 97/6/10 ســاععت 11:30 صبح تعيين وقت گرديده است لذا به لحاظ مجهول المكان بودن خوانده و 
تقاضاى خواهان به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
درج و به خوانده ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى در شــعبه 14 حاضر و قبل از آن جهت دريافت نســخه دوم 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر شعبه 14 مراجعه نمايد در غير اين صورت مفاد دادخواست و ضمائم ابالغ شده 

محسوب و اقدام مقتضى به عمل خواهد آمد.م/الف
مدير دفترشعبه 14 شوراى حل اختالف دادگسترى بابل-اكبرزاده

آگهى احضارمتهم
دادگاه عمومــى و انقــالب عباس آباد به موجب كيفرخواســت شــماره 9610431618100214 در پرونده 
كالســه 9509981954200509 براى مراد تكلو ف حســين به اتهام ســرقت گوشى موبايل تقاضاى كيفر نموده 
كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى تاريخ 97/6/5 ساعت 8 تعيين گرديده است . 
باعنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات ماده 344 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى 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)-سيدعلى سادات رسول

آگهى ابالغ وقت دادرسى
كالسه پرونده:4/157/96 وقت رسيدگى:يكشنبه 97/6/4 خواهان:نرجس گالش قربانى خوانده:مسعود 
پاشــايى-مجهول المكان خواسته:طالق به درخواســت زوجه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده 
كه جهت رســيدگى به شــعبه چهارم شوراى حل اختالف ارجاع و وقت رسيدگى تعيين شده، به علت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواســت  خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك 
نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده از تاريخ نشــر آخرين آگهى ظــرف يك ماه به دفتر 
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر باال جهت 
رســيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وســيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده 

روز خواهد بود.م/الف
رييس شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-باكى

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 342/97 شوراى حل اختالف لردگان- شعبه هشتم
خواهان: قدرت اهللا كاظمى چله گاهى فرزند جانعلى به آدرس لردگان روستاى چله گاه. خوانده: عباس برزويى 
– مجهول المكان. خواســته: فك پالك مينى بوس به شــماره انتظامى 975/71 ع 22 . وقت رســيدگى: 97/6/6 
ساعت 9 صبح . خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در مورخه 97/4/26 به طرفيت خوانده تقديم شعبه هشتم 
شوراى حل اختالف نموده، كه به كالسه 342/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در 
اجراى ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن 

مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه هشتم لردگان

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 289/97 شوراى حل اختالف 
خواهان: على رحم اميرى ابراهيم محمدى فرزند اهللا كرم ساكن لردگان روستاى دهنو با وكالت آقاى توجونى. 
خوانــده: علــى قبادى فرزند مندنى – مجهول المكان. خواســته: مطالبه وجه به مبلــغ 30/000/000 ريال . وقت 
رســيدگى: 97/6/4 ســاعت 10 صبح . خواهان دادخواستى به خواســته مذكور در مورخه 97/4/27 به طرفيت 
خوانده تقديم شــعبه ششم شــوراى حل اختالف نموده، كه به كالسه 289/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول 
المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در 

جلسه دادرسى حضورشود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه ششم لردگان

شھرستان ھا10 يكشنبه  31 تير 1397  شماره4796 

تداوم عمليات اجرايى گازرسانى به 3 
روستاى شهرستان آبيك

ــاني به 3 روستاي  عمليات اجرايي پروژه هاي گازرس
كياده ، نوده و غريب مزرعه شهرستان آبيك مراحل نهايى 

خود را طى مي كند.
ــركت  ــهري مديرعامل اين ش ــماعيل مفرد بوش اس
ــانى به اين 3 روستا اظهار كرد:  ــريح پروژه گازرس در تش
ــامل 10 كيلومتر  ــتاها ش ــانى به اين روس ــروژه گازرس پ
ــبكه گذارى مى باشد كه با بهره مندى اين روستاها از  ش
ــتايى از نعمت گاز برخوردار  گاز طبيعى 100خانوار روس
ــانى به اين 3 روستا را 7  ــد. وى هزينه گازرس خواهند ش
ــح كرد: درحال  ــهرى تصري ميليارد ريال اعالم كرد. بوش
ــتاى منطقه آبيك به شبكه گاز سراسرى  حاضر 59 روس
ــامل 8 هزار و 978 خانوار روستايى  متصل هستند كه ش
مى باشد. وى شهرستان آبيك را جزء مناطقى دانست كه 
از نظر گازرسانى روستايى از شرايط خوبى برخوردار است 
به گونه اى كه 92 درصد خانوارهاى روستايى اين منطقه 
از نعمت گاز بهره مند هستند. بوشهرى همچنين در زمينه 
گازرسانى به صنايع و واحدهاى توليدى شهرستان آبيك 
گفت: در سال گذشته 31 واحد صنعتى منطقه آبيك از گاز 

طبيعى برخوردار شدند.

نوآورى در اجراى طرح هاى جديد انتقال و 
فوق توزيع شركت سهامي برق منطقه اي 
گيالن با نگاه مديريت مصرف اتفاق افتاده

ــى  ــدى» مدير دفتر مهندس ــد نوي  مهندس«محم
ــركت سهامي برق منطقه اي گيالن با بيان  طرح هاى ش
ــرژى برق به  ــروز، مديريت مصرف ان ــه در دنياى ام اينك
ــه ويژه اى  ــت محيطى مورد توج خصوص از جنبه زيس
ــن اولويتها، كاهش ــت و يكى از مهمتري ــرار گرفته اس  ق
ــت محيطى و حفظ محيط زيست به   آالينده هاى زيس
عنوان يك امانت براى آيندگان است، گفت:دفتر مهندسى 
طرح هاى شركت سهامي برق منطقه اي گيالن با علم به 
اين مهم، به يكى از جنبه هاى اصالح الگوى مصرف انرژى 
كه بحث ارتقاى فناورى است توجه ويژه اى مبذول داشته و 
آن را در اولويت قرار داده است تا عالوه بر آموزش و فرهنگ 
سازى در بحث اصالح الگوى مصرف انرژى به بحث ارتقاى 
 فناورى نيز توجه داشته باشيم و ضمن جلوگيرى از هدر رفت 
سرمايه گذاريهاى سهمگين در بخش انرژى برق، با حفظ 
منابع ملى(سوختهاى فسيلى) براى آيندگان، كمك موثرى 
به  اقتصاد ملى كرده باشيم. مدير دفتر مهندسى طرح ها با 
تشريح اقدامات انجام شده در طراحى پست هاى جديد در 
راستاى كاهش مصرف داخلى پستها، افزود:تاكيد بر كاهش 
تلفات بى بارى و باردارى در خريد ترانسفورماتورهاى قدرت 
و كمپكت طرح هاى جديد انتقال و فوق توزيع و گنجاندن 
ــركت از جمله اقدامات  ــناد مناقصه ش اين موضوع در اس
انجام شده در طراحى پست هاى جديد در راستاى كاهش 

مصرف داخلى پستها مى باشد.

مديرعامل شركت آب و فاضالب اخبار استان اصفهان در نشستى كه با اصـفـهـان
مديران ارشد شهرستان اردستان پيرامون تغيير سبك 
زندگى با رويكرد صرف بهينه داشتند گفت:هم اكنون 
ــرانه آب در اصفهان 154 ليتر در شبانه روز  مصرف س
است در حاليكه استاندار جهانى آن 110 ليتر در شبانه 
ــت پس مى طلبد با تغيير سبك زندگى ،آب را  روزاس

درست مصرف كنيم.
ــم امينى با اشاره به اقداماتى كه در  مهندس هاش
راستاى مديريت مصرف در دستور كار قرار گرفت اعالم 
ــته با اقداماتى كه در زمينه  ــال گذش كرد: در يازده س
مديريت مصرف اعمال گرديد سرانه مصرف از 189 ليتر 

در شبانه روز به 154 ليتر در سال 96 كاهش يافت.
ــا بيان اينكه زنگ خطر به صدا در امده زيرا  وى ب
ميزان توليد با ميزان مصرف همخوانى ندارد اعالم كرد: 
بيش از يك دهه از وقوع خشكسالى در كشور مى گذرد 
بطوريكه هم اكنون درمرحله تنش آبى قرار داريم كه 

ــهر ،  ــع آبى موجود براى تامين آب يك ش در آن مناب
شهرستان يا روستا كمتر از آب مورد نياز در اوج مصرف 
است. مهندس امينى افزود: هدف ما از ترويج فرهنگ 
مصرف بهينه آب كاهش مصرف ميان تمام بهره برداران 
است به نحوى مصارف خانگى به 120 ليتر در شبانه 
ــركت آب و فاضالب  ــش يابد .. مدير عامل ش روز كاه
ــدى مصرف آب  ــتان اصفهان بر كاهش 20 درص اس
تاكيد كرد و عنوان نمود: مديريت هوشمند و باالنس 
نمودن فشار تمام نقاط شبكه و فرهنگ سازى مديريت 

مصرف آب با استفاده از ظرفيت رسانه هاى مكتوب ، 
ديدارى و شنيدارى ملى و استانى و شبكه هاى مجازى، 
برگزارى كارگاه هاى آموزشى ويژه مهدهاى كودك و 
برپايى كارگاه ابزار و تجهيزات كاهنده مصرف درخانه 
فرهنگ آب ، تشكيل اكيپ 100 نفره مروجين مصرف 
بهينه آب برخى از فعاليتها در زمينه بوده است.وى به 
ديگر اقدامات فرهنگى پيرامون ترويج مصرف بهينه آب 
ــنواره  در جامعه پرداخت و تصريح كرد: برگزارى جش
ــطح مدارس استان، برگزارى  نخستين واژه آب در س

ــابقه نقاشى ــنواره طنين زنگ آب ، برگزارى مس  جش
ــرح آموزش ضمن خدمت  ــى ، برگزارى ط آب= زندگ
ــتان، بسته  ــطح اس معلمان مقطع اول ابتدايى در س
فرهنگى مديريت مصرف با عنوان«تو ميدونى اخمولك 
ــد و استمرار برگزارى جشنواره  چطورى خندونك ش
هاى مرتبط با مديريت مصرف در سال جارى از جمله 

اقدامات فرهنگى بوده است.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان با 
توجه به موقعيت جغرافيايى كشور خاطر نشان ساخت: 

كشور ايران از لحاظ جغرافيايي در منطقه خشك و نيمه 
خشك و در مجاورت دو كوير پهناور لوت و مركزي واقع 
شده است. متوسط بارندگي در ايران يك سوم متوسط 
ــال  ميزان بارندگي جهان و حدود 220 ميليمتر در س
است كه خود مؤيد اين حقيقت است كه كشور ما در 
اقليم خشك جهان واقع شده است، به گونه اي كه 84 
ــاحت كشورمان در منطقه نيمه خشك،  درصد از مس
خشك و بياباني قرار گرفته و تنها 16 درصد از آن جزء 

مناطق مرطوب و نيمه مرطوب ميباشد
ــتان اصفهان،  ــركت آبفا اس وى با بيان اينكه ش
ــعاب  تاكنون با واگذارى بيش از 1,100,000فقره انش
ــهر  آب، جمعيتى بالغ بر 4،000،000 نفر را در 92 ش
ــش خدمات آبرسانى قرار داده است  استان تحت پوش
اظهارداشت: با توجه به كاهش منابع آبى ،سازگارى با 
كم آبى تنها راه دسترسى پايدار به آب شرب مى باشد.
پس مى طلبد مردم مصرف بهينه آب را در دستور كار 

قرار دهند.

 35 ليتر در شبانه روز كاهش سرانه
 مصرف آب خانگى در اصفهان جارى

پس از دو سال پیگیری اسناد اوقافی 
شھرستان پاکدشت ابطال شده است

ــاون قضايى  ــدرى مع ــل حي خلي دادگسترى پاكدشت ضمن عنوان پـاكـدشـت
ــتور  ــزود :  بر اثر تالش خادمين ملت دس ــن خبر اف اي
ــتان صادر گرديده و صدور  ابطال اسناد اوقافى شهرس
ــتقر در  ــام متصرفان در هيئت مس ــناد جديد به ن اس

شهرستان پاكدشت انجام ميگيرد.
ــال  ــده كه چندين س اين خبر در حالى عنوان ش
ــت از طريق مراجع  ــت مسئولين شهرستان پاكدش اس
ــط پيگير  ــى ونهادهاى ذيرب ــف قضاي ــم مختل ومحاك
ــالك اين  ــى از ام ــودن بخش ــكل موقوفه ب ــل مش  ح

شهرستان مى باشند.
ــترى پاكدشت در نشست  -معاون قضايى دادگس
ــال 96  خبرى خود از آمار وارده 48000 پرونده در س
ــت خبر داد وافزود:در سال  ــرا ودادگاه پاكدش به دادس
گذشته-48000 پرونده به دادگسترى پاكدشت ارجاع 
داده شده كه از اين تعداد33000 پرونده وارده دادسرا 

والباقى حقوقى بوده است.
ــيدگى شده در دادگاه  -از مجموع پرونده هاى رس
ــرى ،7690پرونده  ــت تعداد 6508 پرونده كيف پاكدش
حقوقى و3662 پرونده خانواده بوده كه رسيدگى شده 
ــت  ــت. حيدرى افزود:با مديريت آقاى كثيرلو رياس اس
ــتان پاكدشت تعداد قضات  محترم دادگسترى شهرس
ــيدگى به پرونده ها را  ــش يافته واين امر روند رس افزاي

تسهيل نموده است. 
وى تصريح نمود كه بيشترين پرونده هاى كيفرى 
در شعبه 102 وبيشترين پرونده هاى حقوقى در شعبه5 
ــد كه قضات اين شعبات از ــيدگى مى باش  در حال رس

 قاضى هاى برتر در سطح استان مى باشد.

اختتامیه جشنواره ورزشی جام رمضان با 
حضور ۱۱۰ نفر به میزبانی آبفای گیالن

ــر روابط عمومى و  به گزارش دفت ــركت گـيــالن ش ــى  همگان ــوزش   آم
ــتان گيالن ، دبير هيات ورزش صنعت  آب و فاضالب اس
ــى جام  ــنواره ورزش ــالن از برگزارى جش ــرق گي آب و ب
رمضان با مشاركت شركت هاى صنعت آب و برق گيالن 
ــس هيات ورزش  ــهرى بعنوان رئي به ميزبانى آبفاى ش

استان گيالن خبر داد .
حميدرضا ناطقى دبير هيات ورزش صنعت آب و برق 
گيالن با بيان اينكه رشته هاى تنيس روى ميز در سالن 
مجموعه ورزشى يادگار امام (ره) ، فوتبال گل كوچك در 
ــالن شركت برق منطقه اى گيالن و شطرنج در سالن  س
مجموعه ورزشى شركت آب منطقه اى گيالن برگزار شد 
اظهار داشت: آبفاى گيالن مقام دوم مسابقات شطرنج و 

فوتبال را به خود اختصاص داد.
وى در ادامه افزود: در رشته تنيس روى ميز شركتهاى 
توزيع برق ، نيروگاه و آب منطقه اى به ترتيب مقام هاى 
اول تا سوم را از آن خود نمودند و در رشته شطرنج توزيع 
ــهرى و نيروگاه توليد برق  برق گيالن ، آب و فاضالب ش
ــابقات  ــوم اين دوره از مس گيالن به مقام هاى اول تا س
دست يافتند. دبير هيأت ورزش صنعت آب و برق گيالن 
همچنين تصريح كرد: مسابقات فوتبال گل كوچك نيز با 
كسب مقام قهرمانى برق منطقه اى گيالن پايان يافت و 
ــركت آب و فاضالب شهرى گيالن و توزيع برق نيز به  ش

ترتيب به مقامهاى دوم و سوم دست يافتند. 
ــد: در اين مسابقات كه حدود  وى در ادامه يادآور ش
ــرق گيالن حضور  ــر از كاركنان صنعت آب و ب 110 نف
ــوح تقدير  ــاى نقدى و ل ــرات برتر هداي ــتند به نف  داش

تقديم شد. 

اعزام دبیران جمعیت ھالل احمر گلستان 
به سومین دوره کشوری اردوھای دوستی

معاون امور جوانان جمعيت هالل  ــاره به گـلسـتـان ــتان ضمن اش ــر گلس احم
اهميت كار تشكيالتى در حوزه دانش آموزى خاطرنشان 
ــوزى به عنوان اولين  ــرد: دبيران كانون هاى دانش آم ك
نيروهاى مستعد مجموعه جمعيت هالل احمر همواره از 
ــن برنامه هاى  ــتند و تدوي جايگاه ويژه اى برخورد هس
ــكيالتى طراحى  ــداف كار تش ــز برمبناى اه اردويى ني
ميگردد. طبسى گفت: سومين دوره اردوهاى دوستى با 
هدف توانمندسازى دبيران؛ ترويج صلح و  دوستى با تكيه 
ــاط اجتماعى بر محور كار گروهى  بر گفتگو و تقويت نش
ــمالى در حال برگزارى  به ميزبانى به استان خراسان ش
ــومين دوره  ــى با اعالم اين خبر گفت: س ــت.  طبس اس
ــازى دبيران؛ ترويج  اردوهاى دوستى با هدف توانمندس
صلح و دوستى با تكيه بر گفتگو و تقويت نشاط اجتماعى 

بر محور كار گروهى در حال برگزارى است.
ــتان  ــاون امور جوانان جمعيت هالل احمر گلس مع
ــكيالتى در حوزه دانش  ــاره به اهميت كار تش ضمن اش
آموزى خاطرنشان كرد: دبيران كانون هاى دانش آموزى 
ــتعد مجموعه جمعيت  ــن نيروهاى مس ــوان اولي  به عن
ــتند  ــالل احمر همواره از جايگاه ويژه اى برخورد هس ه
ــاى اهداف كار  ــه هاس اردويى نيز برمبن و تدوين برنام
ــكيالتى طراحى ميگردد. وى در ادامه افزود: سومين  تش
دوره كشورى اردوهاى دوستى  به صورت منطقه اى و در 
4 استان گيالن ، خراسان شمالى، كرمان و لرستان برگزار 
ــان كرد: منطقه شمال شرق  مى گردد.طبسى خاطرنش
ــور با حضور 5 استان و گلستان به ميزبانى جمعيت  كش
هالل احمر خراسان شمالى در منطقه گردشگرى روئين 

اسفراين در حال برگزارى است.

یم خانواده  ھمایش بزرگ حافظان حر
 در اسالمشھر

ــان حريم  ــزرگ حافظ ب همايش  ــيدن اسـالمشهـر ــبت فرارس خانواده به مناس
ــه معصومه (س) و آغاز  ــعادت حضرت فاطم والدت با س
ــت روز عفاف  دهه كرامت وروز دختروبه منظور بزرگداش
ــا وبانوان  ــرى ازخانواده ه ــا حضورجمع كثي وحجاب ب

اسالمشهرى دراين شهرستان برگزارشد.
ــزى حافظان  ــتاد مرك ــن گردهمايى به همت س اي
ــپاه  ــتان اسالمشهر،فرماندارى،س حريم خانواده شهرس
ناحيه سيدالشهدا،شهردارى واداره آبفاى ناحيه جنوبغرب 
استان تهران وهمراهى ديگر ادارات شهرستان بامضمون 
رعايت حجاب احترام به حرمت هاى الهى ، درشهرستان 

اسالمشهر برپا شد.
ــبت  ــن بزرگ ازبانوان ودختران به مناس دراين جش
روز دختر وباهدف باالبردن وحفظ ارزشهاى زن مسلمان 
ودختر ايرانى ،باشاخه هاى گل به همراه دلنوشته هايى 

باموضوع عفاف وحجاب استقبال شد.
ــبت 21تيرماه  بانوان حاضردراين همايش به مناس
سالروز واقعه مسجدگوهرشاد وروزعفاف وحجاب طومارى 
ــهيدان  ــت دارم،امضا وبا ش باموضوع ،من حجاب را دوس

گرانقدر آنروز تجديد پيمان كردند.
ــكار  ــش تعدادى از بانوان ورزش ــه اين هماي در ادام
ــراى حركات  ــهرى، به اج ــى اسالمش ــان ورزش وقهرمان
ــى پرداخته وبرخى ازتوانمنديهاى بانوان باحجاب  نمايش
ــاى دوخت چادر براى  ــيدند. برپايى غرفه ه رابه رخ كش
عروسك،اجراى نمايش عروسكى،غرفه نقاشى كودك به 
ــنايى كودكان ،با حجاب ايرانى وآموزش نحوه  منظور آش
استفاده از چادربعنوان حجاب برترازديگر برنامه هاى روز 

دختر در اين گردهمايى بود.

 

 آگهى ابالغ اجراييه بدين وسيله به محمدحسين خوشرو و خديجه خوشرو و 
زهرا خوشرو و فاطمه كريمى و حسين خوشرو و طاهره خوشرو و محمدحسين 
خوشرو و نرگس خوشرو و فاطمه خوشرو (همگى وراث محسن خوشرو) به 
نشانى تهران، خ پيروزى، چهارراه كوكاكوال، اول نبرد، كوچه قاضى ميرسعيد، 
شركت  وكالت  با  پارسيان  بانك  شود   مى  ابالغ  مورث)  (نشانى   17 پالك 
 300/17981218/2 شماره  قرارداد  استناد  به  پارس  انديش  تامين 
بر  مشتمل  ريال   2/202/495/481 مبلغ  وصول  جهت   89/9/29 مورخ 
ريال   125/342/466 مبلغ  به  طلب  اصل  ريال  مبلغ1/000/000/000 
تا  تاديه  تاخير  خسارت  بابت  ريال   1/077/153/015 مبلغ  و  سود  بابت 
تاريخ 93/4/31 و از آن تاريخ تا تاريخ تسويه كامل مطالبات، طبق مقررات 
عليه شما و متعهد ديگر قرارداد مبادرت به صدور اجراييه نموده كه پرونده 
تشكيل  اداره  اين  در   139404001012000861/1 كالسه  به  اجرايى 
مامور  اقدام است.  چون طبق گزارش مورخ 94/9/16  و در جريان  شده 
در  عدم شناسايى  دليل  به  به شما  اجراييه  واقعى  ابالغ  پست،  اداره  ابالغ 
نشانى مورث ميسر نشده لذا به استناد تقاضاى وارده شماره 2549 مورخ 
اسناد  مفاد  اجراى  نامه  آيين   18 ماده  وفق  و  بستانكار  وكيل   94/3/26
رسمى الزم االجراء، مفاد اجراييه فوق الذكر يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود.  چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار 
اين آگهى كه روز رسمى ابالغ اجراييه محسوب مى گردد اقدام به پرداخت 
مورث   اموال  عليه  مقررات  برابر  اجرايى  عمليات  ننماييد  خود  مورث  بدهى 
كيومرث  به   93/9/17 تاريخ  در  اجراييه  ضمنا“  شد.   خواهد  تعقيب  شما 

خزائى پول و محمدحسين خوشرو ابالغ شده است.
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فرزند  بيگي  آقامعلي  اصغر  علي  آقاي  به  بدينوسيله  اجرائيه   ابالغ  آگهي 
تهران  نشاني  به  تهران  از  صادره  شماره3113  شناسنامه  به  اله  سيف 
بانك  ابالغ ميشود  اسكندر جنوبي بن بست خليلي پالك11 طبقه 4 واحد4 
جهت    87/2/5 مورخ   818736632/50 شماره  قرارداد  استناد  به  ملت 
وصول مبلغ50/872/400 ريال مشتمل بر مبلغ22/457/279ريال بابت 
تاريخ  تا  تاديه  تاخير  خسارت  بابت  28/415/121ريال  مبلغ  و  طلب  اصل 
عليه شماو  مطالبات طبق مقررات  كامل  تا زمان تسويه  آن  از  و   95/1/29
متعهدين ديگر قرارداد مبادرت به صدور اجرائيه نموده كه پرونده اجرائي 
به كالسه 139504001012000791/1 در اين اداره تشكيل شده و در 

جريان اقدام است.
 چون طبق گزارش مورخ95/8/13 مامور ابالغ اداره پست ابالغ اجرائيه به شما 
به دليل عدم شناسايي  نشاني ميسر نشده لذا به استناد تقاضاي وارده شماره 
14458 مورخ 95/10/8 بستانكار و وفق ماده 18آئين نامه اجراي مفاد اسناد 
رسمي الزم االجراء مفاد اجرائيه  فوق الذكر يك نوبت دريكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار 
اين آگهي كه روز رسمي ابالغ اجرائيه محسوب مي گردد ؛ اقدام به پرداخت 
بدهي خود ننمائيد، عمليات اجرائي برابر مقررات عليه شما و ساير متعهدين 
تعقيب خواهد شد ضمنا اجرائيه درتاريخهاي 95/8/13 و 95/8/12 به سيد 

علي سيد محمد وفائي و منصور راستي فرد ابالغ شده است.
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آگهى فقدان سند مالكيت خانم رقيه مقنى باشى ممقانى آقايان و حسين ضابط 
ششكل و محمدباقر احدى با ارائه دو برگ استشهاديه گواهى شده به شماره 
16938 – 97/2/1 دفتر 489 تهران مدعى است كه چهار جلد سند مالكيت 
شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 36/75 مترمربع شماره 487 فرعى 
از 4405 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 229 فرعى از اصلى مرقوم واقع 
در بخش 7 تهران به نام طيبه و طاهره و معصومه وكيل پور لنگرودى هر يك 
به ميزان 7 سهم مشاع از 35 سهم شش دانگ و محمد وكيل پور لنگرودى 
و تسليم گرديده  دانگ صادر  از 35 سهم شش  ميزان 14 سهم مشاع  به 
است و شش دانگ برابر سند 48170 – 90/4/6 و 40973 – 93/4/14 
دفاتر 455 و 489 تهران به رقيه مقنى باشى ممقانى و حسين ضابط ششكل 
و محمدباقر احدى بالسويه منتقل گرديده و برابر سند 40975 – 93/4/14 
دفتر 489 تهران نزد بانك تجارت در رهن بوده و به علت سهل انگارى مفقود 
گرديده و درخواست صدور المثنى سند مالكيت نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره  يك اصالحى مورخه 72/9/2 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت 
به  نسبت  معامله  انجام  مدعى  چنانچه كسى  تا  مى شود  آگهى  نوبت  يك  در 
ملك مرقوم غير از اسناد فوق و يا وجود سند مالكيت مذكور نزد خود مى 
و  مراجعه  منطقه  اين  به  روز  آگهى ظرف مدت 10  اين  نشر  تاريخ  از  باشد 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم و رسيد 
دريافت نماييد تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مهلت مزبور و 
نرسيدن واخواهى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام 

خواهد شد.
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رسمى  اسناد  مفاد  اجراى  نامه  آيين   18 ماده  طبق  اجراييه  ابالغ  آگهى   
به شماره 180244  ثبت شده  تهران  پيمان  كيميا  به شركت  بدين وسيله 
ابالغ مى گردد:  از سيدخندان، كوچه خوى، پالك 64  باالتر  ساكن شريعتى، 
قرارداد  استناد  به  و  پارس  انديش  تامين  شركت  وكالت  با  پارسيان  بانك 
شماره 1014/300/2445260/19 مورخ 88/12/25 جهت وصول مبلغ 
1/326/696/503 ريال الزم االجراء كه شامل مبلغ 375/000/000 ريال 
بابت اصل طلب و مبلغ 39/297/945 ريال سود و مبلغ 912/398/558 
ريال بابت خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 96/6/30 و از آن تاريخ به بعد تا 
تاريخ يوم الوصول وفق مقررات مبادرت به صدور اجراييه نموده كه پرونده 
اجرايى كالسه 9612002027 در اين اداره تشكيل شده و در جريان اقدام 

است.
 چون طبق گزارش عدم ابالغ مامور پست ابالغ اجراييه به شما به لحاظ عدم 
شناسايى نشانى متن سند اعمال نگرديده لذا به استناد تقاضاى وارده شماره 
نامه  آيين   18 ماده  وفق  و  بستانكار  وكيل   97/2/22 مورخ   12001765
از  يكى  در  نوبت  يك  الذكر  فوق  اجراييه  مفاد  رسمى،  اسناد  مفاد  اجراى 

روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود.
ابالغ  روز رسمى  كه  آگهى  اين  انتشار  تاريخ  از  روز  ده  چنانچه ظرف مدت   
عمليات  ننماييد  خود  بدهى  پرداخت  به  اقدام  گردد  مى  محسوب  اجراييه 

اجرايى وفق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
 ضمنا“ اجراييه به سايرين در تاريخ 97/1/18 ابالغ شده است.
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