
شهرستانها10 چهارشنبه  17 مرداد 1397  شماره 4811 

مفقود شده
برگ سبز(شناســنامه) و كارت خودرو ســوارى پژو 405جى ال ايكس مدل 76به شــماره انتطامى 287 ق 
29ايران 16و به شــماره موتور 22527606589 و به شــماره شاسى 76306403 به نام ستاره سلمانى مفقود 

گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

اينجانبــه  فاطمــه رحمانــى فرزند محمد به شــماره ملى 2031560883 مالك خودروى ســوارى سيســتم 
ســمند تيپ LX XU7  مدل 1393 به رنگ ســفيد – روغنى بشــماره موتور 124K0450243 و شــماره شاسى 
NAAC91CC2EF669241 بــه شــماره پــالك 69-275 ب 21 بعلت فقدان اســناد (ســند كمپانى) تقاضاى 
رونوشت المثنى سند خودروى مذكور را نموده است. لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص خودروى فوق دارد ظرف 
مدت ده روز به دفتر منطقه ايى سارى واقع در كيلومتر5 جاده سارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. 

بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد

ســند ماشــين و برگ ســبز ســوارى پــژو 206 به رنــگ نقــره اى_متاليك مــدل 1385 به شــماره موتور 
13085046043 و شــماره شاسى 10870920 با شماره پالك 623 د 44 ايران 24 به نام ايمان صحرايى نژاد 

فرزنداحمد با شماره ملى 2002712174 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. انديمشك

برگ ســبز ســوارى پژو405 مدل1394رنگ ســفيد بشــماره پالك ايران36-695 ل  54 بشــماره موتور 
139B0090664 و شــماره شاســى NAAM31FE2FK709696 بنام فاطمه صادقى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

مجوزحمل سالح اسلحه ساچمه زنى كوسه تك لول ساخت ايران بشماره سريال 1710104 و شماره اسلحه 
012102748 بنام مصطفى دادبوى   مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب محمود معدنى ثانى فرزند عبدالمجيد , به ش.ش:393 , صادره از ســبزوار 
درمقطع كارشناســى ارشد ناپيوســته رشته مهندسى كشــاورزى گرايش زراعت, صادره از واحد دانشگاهى آزاد 
اسالمى نيشابور باشماره 179093000990 ,مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد از يابنده تقاضا ميشود اصل 
مدرك را به دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نيشــابور به نشــانى بلوار علم و فناورى، دانشــگاه آزاد اسالمى ارسال 

نمايد.

سند كارخانه و شناسنامه(برگ سبز) موتورسيكلت سيستم احسان تيپ EH150برنگ نارنجى مدل 1387 
بشــماره موتور NMHCG200751899و شــماره تنه 150Z8712178***NFBو شــماره پالك 28بندرعباس 

5762به ناماحمد مجرد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ ســبز خودرو پژو ســوارى 2008 مدل 1396 به رنگ ســفيد به شــماره پالك 168ق69 – ايران 22 
و شــماره شاسى naag1c237hd002803 و شــماره موتور ce2341966�10 به نام فائزه صالحى رهنى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. كاشان 

 NAAN21CA6FH382781 اينجانب شــهريار محمدى وروجنى مالك خودرو پژو پارس به شماره شاسى
و شــماره موتور 124K0628533 بعلت فقدان اســناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكر را نموده ام 
چنانچه هركس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شــركت ايران خودرو واقع در 
كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايند. بديهى است پس 

از انقضاى مهلت مذبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. پارس آباد مغان

كارت باروت(دفترچه مهمات) ســالح ســاچمه زنى كاليبر 12 شــماره ســالح 2007088 مدل تك لول ته پر 
چخماقى ساخت اسپانيا به شماره شناسه 0222562031438 شماره سريال 1562222 متعلق به اسمعيل ديانى 

سوركى ف همزه على مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند و بــرگ ســبز ســوراى پــژو تيــپ آردى آى 1600 رنــگ طوســى روشــن روغنــى مــدل 82 ش 
موتــور22368222938 شاســى 0082124334 پالك 72-194د24 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد. 

سارى

كارت ســبز (شناســنامه مالكيت) خودروى پرايد به شــماره پالك ايــران 95-853س51 و شــماره موتور 
4643575 و شــماره شاســى F3412291448121 متعلق به آقاى محمد دهانى مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد. سراوان 

اصالحيه
در آگهى اجراييه به كالسه 10/95/557 شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى منتشر شده در 14 مرداد، نام 

محكوم له رضا عميدى صحيح است كه به اشتباه رضا حميدى درج شده كه بدين وسيله اصالح مى گردد.

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000370-1397/2/3 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى رضا سرگزى فرزند غالم نبى بشماره شناسنامه 3660408118 صادره از زابل در 
ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 108/50 مترمربع در قسمتى از پالك 324 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 
2 سيســتان شهر زابل خيابان شهيد باقرى – حســن آباد خريدارى از مالك رسمى خانم مريم بهارى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه محلى آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
بــه مــدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/792– تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 

1397/5/2 - تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/5/17
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139760322002001920-1397/3/3 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى عليرضا حبيب نژاد فرزند محمد بشماره شناسنامه 24581 صادره از زابل در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 137/65 مترمربع در قسمتى از پالك 1767 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيستان 
شهر زابل خيابان رسالت ، رسالت 32 خريدارى از مالك  رسمى خانم صغرى درويش پور محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه محلى 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 ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/788– تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1397/5/2 - تاريخ 

انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/5/17
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون وماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر راى شــماره 139760316001001937 مورخــه 1397/4/26 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه 
يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى ايرج مرادى فرزند پنج شنبه در شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 
158/27 مترمربع تحت پالك 138 اصلى واقع در الهيه خ طالقانى انتهاى كوى ششم خريدارى از مالك رسمى مير 
حسين چاله چاله 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 
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: 97/5/1- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/5/17- م الف/3997
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون وماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر راى شــماره 139760316001001801 مورخــه 1397/4/24 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه 
يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى عزيز نظريان فرزند مراد بشماره شناسنامه 610 صادره از اسالم آباد در 
ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 78/68 مترمربع پالك 138 مفروز و مجزى شده واقع در الهيه ، جانبازان 
فاز 3 خريدارى ازمالك رسمى على بابا قلعه كهنه محرز گرديده است لذا به 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 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم 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: 97/5/1- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/17- م الف/3901
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

آگهى تحديد حدود اختصاصى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390 
با عنايت به اينكه پرونده ثبتى ششــدانگ يكباب خانه به پالك 629-فرعى از پالك 210- اصلى واقع در 
سورشــجان به نام آقاى عباس زمانى سورشــجانى فرزند محمدعلى و ساير شركاء مشاعى در جريان ثبت مى باشد، 
اينك بنا به درخواست مالكين و با عنايت به دستور ذيل ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13- قانون 
تعيين تكليف اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى، تحديد حدود پالك مرقوم در روز يكشنبه 97/06/18 
رأس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين پالكهاى مجاور اخطار 
مى گردد كه در روز ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند، اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا سى روز پذيرفته خواهد شد و معترض بايد كتبا اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد امالك شهركرد تسليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست به مرجع 
ذيصالح قضايى تقديم نمايد و در غير اين صورت متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد اداره ثبت اسناد نيز بدون توجه 

به اعتراض عمليات ثبتى را ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار: چهارشنبه 97/5/17

 رضا بشارتى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى
در پرونده 950449 اين دادگاه آقاى عيسى جهانگيرى اصل به اتهام ارسال تصوير مستهجن نسبت به آقاى 
غالمرضــا صفارى خوزانى تحت تعقيب قرار گرفته اند، با عنايت به مجهــول المكان بودن متهم در اجراى مقررات 
ماده 344 قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب 92 به نامبرده ابالغ مى گردد تا در موعد مقرر مورخ 1397/6/19 
ساعت 9 جهت اخذ آخرين دفاع در اين شعبه حاضر شويد. در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى 

به عمل خواهد آمد. 
 حامد حيدرى- دادرس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهركرد

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

برابــر راى شــماره 139660322003002236 مورخــه 1396/12/8 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 عارف جمشيد زهى فرزند صدا بشماره شناسنامه 1345 صادره از خاش 
در يك باب خانه به مســاحت 228/60 مترمربع قســمتى از پالك 674 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى خليل آباد 
بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد كاظم جعفرى هرفته محرز گرديده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت 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 شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 

1397/6/1- م الف/318
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابــر راى شــماره 139760322003000506 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 فريبا هاشــمزهى فرزند قادر بشــماره شناســنامه 21 صادره از در يك 
باب خانه به مســاحت 200 مترمربع قســمتى از پــالك 1942 اصلى قطعه 1 واقع در اراضــى جماآرامش خيابان 
ســرباز بخش 4 بلوچستان شهر 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 شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار 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 شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 

1397/6/1- م الف/313
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى يك قطعه زمين بمساحت كل 4512/4 مترمربع بشماره 2002 فرعى از 92 اصلى واقع 
در جابان كه ذيل ثبت و صفحه و دفتر الكترونيكى 139720301058002845 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 
989416 بنام خانم مرجان ابوالحسنى صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى 
كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 7418-1397/5/3 بگواهى دفترخانه 4 دماوند رسيده مدعى است كه سند 
مالكيت آن بعلت جابجايى 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 سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف 
مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند 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/5369
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى برگ اجرائيه
مشــخصات محكوم له: نام:فاطمه، نــام خانوادگى:مراديان نســب، نام پدر: جان مراد. نشــانى محل اقامت: 
انديمشــك، خ 20 مترى ارشــاد، نبش اســحاق روشــنى، چهارراه نرسيده به بيمارســتان امام على ، پالك120  - 
مشــخصات محكوم عليه: نام:محمد، نام خانوادگى:مســلمى، نام پدر: حسين. نشــانى محل اقامت: مجهول المكان. 
محكوم به: به موجب دادنامه شماره 157 مورخ 2/ 3/ 97 قاضى شوراى حل اختالف شعبه دوم مجتمع انديمشك 
محكوم عليه محمد مســلمى محكوم به مطالبه وجه در حق محكوم له مى باشــد. محكوم عليه محكوم است به تاديه 
مبلغ 126500000 ريال بابت اصل خواسته، مبلغ 2000000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ چك 2/ 11/ 96 لغايت اجراى حكم و راى خواهان و همچنين مبلغ 6325000 ريال بعنوان سهم عشردولتى 
در صندوق دولتى پرداخت گردد. به اســتناد ماده 29 قانون شــوراهاى حل اختالف محكوم عليه مكلف است پس 
از ابالغ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و 
مفاد راى بدهد در غير اينصورت طبق قانون اجراى احكام مدنى اقدام قانونى از ســوى اجراى احكام شــوراى حل 

اختالف صورت مى پذيرد.
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان انديمشك

گواهى انحصار وراثت 
حبيب جوهرى امناب به ش ش 9519 به شرح دادخواست به كالسه 442/16/97 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شــده كه شــادروان محمدعلى جوهرى امناب يه ش ش 1102 در 
تاريخ 1396/04/27 در اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1-فاطمه باغبانى امناب 
به كد ملى 0024497312 تاريخ تولد 34/7/1 محل تولد بوستان اباد نسبت با متوفى:همسر 2-سعيد جوهرى 
امناب به كد ملى0082618186 تاريخ تولد 67/1/14 محل تولد تهران نسبت با متوفى:فرزند 3-ربابه جوهرى 
امناب به كد ملى 0059168102 تاريخ تولد 57/7/1 محل تولد تهران نسبت با متوفى:فرزند 4-سكينه جوهرى 
امنــاب بــه كد ملى 0059168099 تاريخ تولد 55/06/31 محل تولد تهران نســبت با متوفى:فرزند 5- حبيب 
جوهــرى امناب به كد ملى 0067137644 تاريخ تولد 59/07/1 محل تولد تهران نســبت با متوفى:فرزند پس 
از انجام تشــريفات قانونى و يك نوبت آگهى در روزنامه هاى كثيراالنتشــار و وصول هرگونه اليحه يا اعتراض يا 
ارائه وصيتنامه ســرى يا با توجه به اصالحيه جديد قانون ماليات هاى  مســتقيم و حذف ماده 31 گواهى تســليم 
اظهارنامه ارث از تاريخ 95/1/1 حســب اظهارات خواهان دارايى نامبرده بيشــتر از ســى ميليون ريال مى باشد 
ســرانجام در تاريــخ 1397/05/13 و پــس از مالحظه پرونده گواهى مى نمايد كه ورثه درگذشــته فوق منحصر 
به اشــخاص ياد شــده در باال بوده و وراث ديگرى ندارد و دارايى آن روانشــاد پس از انجام حقوق و ديونى كه بر 
تركه تعلق ميگيرد بين وراث به شرح ذيل تقسيم ميشود. اعتبار قانونى اين گواهينامه از حيث مبلغ نامحدود مى 

باشد. م الف/1056
 حسنى- قاضى شوراى حل اختالف شعبه 16 شهرستان بهارستان

مزايده
بموجب پرونده كالســه 970062 اجراى شــعبه اول دادگاه حقوقى آقاى فخرالدين برموده محكوم اســت 
بپرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواســته وپرداخت مبلغ خسارت تاخيرتاديه از تاريخ سررسيد 
تا يوم الوصول و مبلغ 6/752/000 ريال بابت هزينه دادرســى درحق محكوم له صمد ســهيلى شاكر و پرداخت 
5درصــد بابت حــق االجرا در حق دولت محكوم گرديده اســت. با توجه به اينكه محكوم عليه  تاكنون نســبت به 
پرداخت بدهى خود اقدامى ننموده اســت از ناحيه ثالث خانم صديقه ظهيرى ششــدانگ منزل مســكونى بشماره 
پالك 14488 فرعى از يك اصلى بخش12 سبزوار واقع در خيابان كاشفى جنوبى-كاشفى29-منزل سوم جنوبى 
پالك16 طبقه اول جهت استيفاى محكوم به به شرح ذيل معرفى كه از طريق دايره اجرا توقيف گرديده است پس 
از ارجاع امر به كارشــناس به شــرح ذيل ارزيابى گرديد: «ششــدانگ منزل مسكونى بشماره پالك14488فرعى 
از يك اصلى بخش12 سبزوار بمساحت140/90 مترمربع بانضمام تراس اختصاصى بمساحت16/40مترمربع و 
پاركينگ اختصاصى به مساحت15/75 مترمربع لذا باتوجه به موقعيت مكانى،مساحت كاربرى،ساخت وقدمت بنا، 
نوع ســازه، تجهيزات ساختمان و ساير عوامل موثر ملك فوق جمعا برابربا 127/000/000 تومان تعيين و تقويم 
ميگردد.» مقرر گرديد مزايده در روزچهارشنبه مورخ 97/6/7 ساعت 11 صبح از طريق مزايده حضورى و با حضور 
نماينده دادســتان محترم عمومى و انقالب شهرستان ســبزوار در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى به فروش 
برسد. مزايده از قيمت كارشناسى شده شروع و به كسانى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. 
طالبين به خريد مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديدشان از ملك مذكور 
داده شود. قابل ذكر اينكه مبلغ ده درصد مبلغ پيشنهادى نقداً و فى المجلس از برنده مزايده دريافت خواهد شد. 

تحويل و تنظيم سند تابع مقررات جارى مى باشد.
شم آبادى- دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى سبزوار

آگهى فقدان سند مالكيت
آقــاى هادى محمدى صدر آبادى به اســتناد دو برگ استشــهاد محلى كه به امضاء شــهود و به گواهى دفتر 
اسناد رسمى شماره 19 خاش رسيده مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يك باب منزل پالك 1392 فرعى از 
يك – اصلى واقع در قطعه يك از بخش چهار بلوچســتان شــهر خاش به علت جابجايى  مفقود گرديده و درخواست 
صدور سند مالكيت المثنى نموده است كه به موجب سند رهنى شماره 46227-93/12/28 دفتر اسناد رسمى 
19 خــاش تمامى ششــدانگ پالك مذكور در قبال مبلــغ 640000000 ريال در رهن بانــك ملت خاش به مدت 
48 ماه مى باشــد. لذا مراتب باســتناد 120- آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شــود تا چنانچه كســى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود معامله سند مالكيت مذكور نزد خود مى باشد از تاريخ نشر اين 
آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله به اين اداره اعالم و رسيد 
دريافت نمايد تا مورد رســيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرســيدن واخواهى و يا در صورت 
اعتراض ســند ارائه نشــود نسبت به صدور ســند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار 

97/5/17-  م الف/311
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششدانگ يكباب منزل به پالك 688/383 اصلى واقع در اراضى نجف آباد كوچه منشعبه 
از جاده آســفالته به طرف عباس آباد قطعه 1از بخش 4 بلوچســتان شــهر خاش مورد تقاضاى آقاى محمد اســالم 
ريگى تاكنون به عمل نيامده اســت لذا بر حســب درخواست كتبى نامبرده تحديد حدود در روز چهارشنبه مورخه 
1397/6/21 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 مواقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 
15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شــده از طرف مجاورين تحديد خواهد شــد 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 ســى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شــد و در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف 
پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايســت از تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواســت 
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 97/5/17- م الف/254
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خاش

آگهى دعوت افراز
چون آقاى / عباسعلى ساالرى (اصالتا) .... فرزند درويش احدى از مالكين مشاعى پالك 1205- اصلى واقع 
در بخش يك- سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 7921- ز مورخ 97/5/4 طبق وكالتنامه شماره 
... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع 
مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى 
دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم 
االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين مشــاع و كســانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز 
دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز ... مورخه 97/6/14 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور 
حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع 

از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/5/17- م الف/1498
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى / حميد گلشاهى (اصالتا) ... فرزند غالم احدى از مالكين مشاعى پالك 1/1084- اصلى واقع در 
بخش دو- سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شــماره 8019- ز مورخ 97/5/7 طبق وكالتنامه شماره ... 
دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش 
امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر 
مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد 
اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا 
تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز ... مورخه 97/6/14 در اين اداره و يا در محل 
وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد 

عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/5/17- م الف/8038
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى / خانم آســيه رضائى (وكالتا / اصالتا) ... فرزند ابراهيم احدى از مالكين مشــاعى پالك 1003- 
اصلى واقع در بخش يك- سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 7846- ز مورخ 97/5/3 طبق وكالتنامه 
شماره ... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز 
و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه 
به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى 
مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و 
يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز ... مورخه 97/6/14 در اين اداره و يا در محل 
وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد 

عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/5/17- م الف/7949
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون حيدرعلى رخشانى نســب وكالتا از طرف ورثه زهرا راشكى طبق گواهى حصر وراثت شماره 95-223 
شــوراى حل اختالف شــماره 2 زهك مالكين مشاعى پالك 1386- اصلى واقع در بخش يك- سيستان شهرستان 
زابل طبق درخواســت شماره 7881- ز مورخ 97/5/3 طبق وكالتنامه شــماره 31583-97/4/11 و 31742-

97/4/25 دفترخانه شــماره 51 زابل تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با اســتناد به 
قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم 
داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين 
ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز چهارشــنبه مورخه 97/6/14 
در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات 
صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشار: 1397/5/17- م 

الف/8129
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى / خانم عفت رضائى (وكالتا / اصالتا) ... فرزند ابراهيم احدى از مالكين مشاعى پالك 1003- اصلى 
واقع در بخش يك- سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شــماره 7846- ز مورخ 97/5/3 طبق وكالتنامه 
شماره ... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز 
و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه 
به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى 
مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و 
يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز ... مورخه 97/6/14 در اين اداره و يا در محل 
وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد 

عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/5/17- م الف/7950
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى / مجتبى كريميان (وكالتا / اصالتا) ... فرزند مالك احدى از مالكين مشاعى پالك 1134/1- اصلى 
واقع در بخش يك- سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شــماره 7991- ز مورخ 97/5/6 طبق وكالتنامه 
شماره ... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز 
و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه 
به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى 
مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند 
و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخه 97/6/19 در اين اداره و يا 
در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور 

ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/5/17- م الف/8084
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى / خانم .... (وكالتا / اصالتا) فرخ شــاهرودى فرزند ابراهيم احدى از مالكين مشــاعى پالك 991/
يك- اصلى واقع در بخش دو سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شماره 6145- ز مورخ 97/4/11 طبق 
وكالتنامه شــماره ... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به 
قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم 
داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در 
اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخه 97/6/19 
در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات 
صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشار: 1397/5/17- م 

الف/8126
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى / خانم آســيه رضيه (وكالتا / اصالتا) ســراوانى مقبر فرزند ملك احدى از مالكين مشــاعى پالك 
2116- اصلى واقع در بخش يك- سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شماره 7986- ز مورخ 97/5/6 
طبق وكالتنامه شماره ... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به 
قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم 
داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در 
اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخه 97/6/19 
در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات 
صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشار: 1397/5/17- م 

الف/8115
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

شھرستان ھا10 چهارشنبه  17  مرداد 1397  شماره47111 

در سه ماهه اول سال جارى 872 مورد 
كلرسنجى آب شرب در كالله انجام شد

مدير امور آب و فاضالب منطقه كالله گفت: در سه 
ماهه اول سال جارى 872 مورد كلرسنجى آب شرب در 
شهر كالله با هدف تامين آب آشاميدنى سالم و بهداشتى 
انجام شد. مجتبى مصطفى لو در گفتگو با پايگاه خبرى 
اين شركت، افزود: در اين مدت 10 كيلومتر از شبكه توزيع 
ــهر كالله با هدف باال بردن كيفيت آب شستشو و  آب ش
ــد. وى تصريح كرد: در مدت مذكور 182 متر  اليروبى ش
توسعه شبكه توزيع آب، 108 فقره رفع اتفاقات انشعاب، 
28 فقره رفع اتفاقات شبكه و تعويض 141 كنتور خراب و 

فرسوده با هدف كاهش هدررفت آب انجام شده است.
ــبكه توزيع  به گفته مصطفى لو، اصالح 50 متر از ش
آب، نصب 2 دستگاه كنتور هوشمند جهت منابع تامين 
آب، تعويض 4 فقره انشعاب فرسوده، تغيير قطر 5  كنتور، 
شناسايى و مرئى سازى 2 دستگاه شيرآالت شبكه توزيع 
ــعاب غيرمجاز به مجاز از ديگر  ــته انش و تبديل يك رش
ــتاى خدمت رسانى بهتر به  ــده در راس اقدامات انجام ش
شهروندان كالله مى باشد. گفتنى است، 13 هزار و 600 
ــترك تحت پوشش امور آب و فاضالب منطقه كالله  مش
قرار دارد و آبرسانى به اين مشتركين از طريق 6 حلقه چاه 

آب و يك دهنه چشمه انجام مى شود 

حفر و تجهيز 3 حلقه چاه در شهرهاى تحت 
پوشش اين شركت

با اعتبارى بالغ بر 15 ميليارد ريال ، عمليات حفر و 
تجهيز و بهره بردارى از سه حلقه چاه در شهرهاى آبفاى 
جنوب غربى انجام شد . به گزارش روابط عمومى شركت 
ــتان تهران مديرعامل اين  آب و فاضالب جنوب غربى اس
ــت : با عنايت به  ــركت با اعالم خبر مذكور اظهار داش ش
ــوزه جمعيتى و  ــترش ح ــه و گس ــرى منطق مهاجرپذي
سكونتى شهرهاى تحت پوشش اين شركت ، عليهذا در 
همين راستا و به منظور تامين آب آشاميدنى شهروندان 
ــگيرى از هرگونه كمبود و يا قطعى  ــتركين و پيش و مش
ــاميدنى مخصوصا در فصول گرم و اوج  احتمالى آب آش
مصرف آب ، حفر و تجهيز چند حلقه چاه در دستور كار 
قرار گرفت كه مطابق برنامه زمانبندى شده تعدادى از اين 
ــارى و در مرحله بهره بردارى قرار گرفتند . و  چاهها حف
حفارى تعداد ديگرى چاه نيز در دست انجام مى باشد . 

ــريح عمليات  مهندس ابوالفضل صدرائيه ضمن تش
ــارى و تجهيزو بهره بردارى از 3 حلقه چاه در همين  حف
ــان ساخت : اين چاهها با هزينه اعتبارى  رابطه خاطر نش
ــال از محل اعتبارات عمرانى و در  معادل 18 ميليارد ري
مناطق يافت آباد تهران با آبدهى 45 ليتر بر ثانيه ، نسيم 
شهر بهارستان با آبدهى 30 ليتر بر ثانيه و در شهرگلستان 
ــتان نيز با آبدهى 17 ليتر برثانيه طى مدت زمان  بهارس
ــارى ، تجهيز و  ــك ، حف ــاه جارى تمل ــرداد م ــر و م  تي

راه اندازى شدند .  

ــركت آبفا استان اخبار مديرعامل ش اصفهان گفت: با حضور استاندار اصـفـهـان
به منظور  استفاده از توانمنديهاى اداره كل آموزش و 
ــتان اصفهان در بهينه سازى مصرف آب ،   پرورش اس
ــا كم آبى  ــازگارى ب ــم نامه همكارى در امر س  تفاه

منعقد شد   
ــرايط  ــم امينى افزود:باتوجه به ش مهندس هاش
خشكسالى و كمبود آب شرب استان اصفهان، شوراى 
تامين بر استفاده از توانمنديهاى دستگاههاى مختلف 
ــد كرد كه در اين  ــازگارى با كم آبى تاكي بمنظور س
راستا بين اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان 
و آبفا جهت توسعه همكارى هاى مشترك در زمينه 
ــتفاده سالم و پايدار از آب و  مديريت مصرف آب ،اس
نقش دانش آموزان و خانواده هاى آنها به امضا رسيد. 
ــه همكارهايى كه در قالب اين تفاهم نامه مقرر  وى ب
ــوان كرد:با همكارى  ــود پرداخت وعن گرديد اجرا ش
سازمان دانش آموزى استان ،تعدادى از دانش آموزان 

عالقمند  و داوطلب آموزش هاى سازگارى با كم آبى 
به عنوان مروجين فرهنگ مصرف بهينه آب در مدرسه 
ــغول به فعاليت مى شوند . وى با  و كالس درس مش
بيان اينكه  در سال جارى اداره كل آموزش وپرورش 
بخشى از جلسات انجمن اوليا و مربيان را به موضوع 
كم آبى اختصاص داده است خاطر نشان ساخت:  در 
سال جارى آموزش و پرورش استان ،طبق برنامه ايى 
ــدارس  را در جريان وضعيت بحرانى  مدون  اولياء م
آب قرارداده و سپس نسبت به انتقال اين آموزش ها 

ــى اولياء و مربيان مدارس  در تمامى جلسات آموزش
اقدام مى كنند. مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان 
با تاكيد براينكه  اداره كل آموزش و پرورش بخشى از 
مسابقات فرهنگى- هنرى را به موضوع اهميت آب و 
وظايف مصرف كنندگان اختصاص دهداظهار داشت: 
ــى براى  ــته هاى فرهنگى و آموزش در اين زمينه بس
ــترس  توزيع بين دانش آموزان، اولياء تهيه و در دس
ــابقات جوايز توسط  قرار مى گيردبه برگزيدگان  مس
ــركت آبفا اهدا مى شود. مهندس امينى به انعقاد  ش

تفاهم نامه همكارى ميان شركت آبفا استان اصفهان 
ــرد و گفت:  ــاره ك ــا اداره كل آموزش و پرورش اش ب
ــركت آبفا استان اصفهان طى تفاهم نامهاى كه با  ش
ــده اداره  اداره آموزش و پرورش منعقد كرده  مقرر ش
آموزش و پرورش با استفاده از ظرفيت خانه فرهنگ 
ــاى مصرف بهينه آب را به دانش آموزان در  آب راهه
مقاطع مختلف آموزش دهد.  مهندس هاشم امينى 
ــرى  اعالم كرد: جامعه 55 هزار نفرى  آموزگاران قش
بسيار اثرگذار در جامعه هستند كه مى تواند مردم را 

به اين باور برسانند كه آب با تغيير اقليم در كشور كم 
ــده است و بايد مصرف را متناسب با منابع تطبيق  ش
دهيم مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
مديريت مصرف آب از سوى تمام مردم را بسيار مهم 
خواند و اعالم كرد: متأسفانه با اينكه در چندسال اخير 
ــت و اقليم  ــور تغيير كرده اس اقليم آب و هوايى كش
برخى از نقاط كشور از نيمه خشك به خشك تبديل 
ــت  ــت اما هنوز بعضى از مردم آب را درس ــده اس ش
مصرف نمى كنند و بدمصرفى هنوز در ميان برخى از 
مردم رواج دارد در حاليكه بايد مردم به اين باور برسند 
كه پايدارى رفاه و آرامش آنها در گرو اعمال مديريت 
مصرف آب است. وى نصب شيرهاى فشارشكن را در 
ــمرد  اصفهان يكى از راههاى توزيع عادالنه آب برش
ــانكرد: شركت آبفا استان بهمنظور توزيع  و خاطرنش
عادالنه آب در اصفهان اقدام به نصب شيرهاى فشار 
ــكن در مناطق مختلف كرده تا آب شرب با فشار  ش

يكسان در ميان مشتركين توزيع شود. 

تفاهم نامه همكارى بين آموزش و پرورش و شركت آب 
و فاضالب استان اصفهان در امر سازگارى با كم آبى

ح زراعت چوب در سطح ۱۷  اجرای طر
ھزار ھکتار از عرصه ھای جنگلی گیالن

و  ــى  طبيع ــع  مناب كل  ــر  مدي آبخيزدارى استان گيالن، در زمينه گـيــالن
عملكرد اين اداره كل در اجراى طرح تنفس بهره بردارى 
از جنگل، خاط نشان كرد: اين طرح در سه سطح شامل 
ــوب و حفاظت از جنگل  ــره بردارى، زراعت چ توقف به

پيگيرى مى گردد.
ــزارش روابط عمومى اداره كل منابع طبيعى و  به گ
آبخيزدارى استان گيالن، دكتر محسن يوسف پور كه در 
گفتگو با خبرنگار محلى هفته نامه نداى كشاورز سخن 
ــى گفت، اظهار كرد: طرح هاى خيلى خوبى در زمينه  م
زارعت چوب در شهرستان هاى مختلف از جمله صومعه 

سرا، تالش و لنگرود تهيه كرده ايم .
ــه مزايده طرح زراعت چوب  ــه داد: در زمين وى ادام
ــتيم كه در  ــت و پاگيرى روبرو هس صنوبر، با قوانين دس
ــتيم، تا  ــتورالعمل هاى مربوطه هس صدد تغييرات دس
ــتاى رونق  بتوانيم زراعت چوب را در اختيار مردم در راس

توليد و اشتغالزايى جامعه قرار دهيم.
محسن يوسف پور: از توقف بهره بردارى از جنگل در 
سطح بسيار قابل توجه 240 تا 250 هزار هكتار خبر داد 
و افزود: قرارداد اجراى طرح زراعت چوب در سطح 4 هزار 

و 500 هكتار با شركت شفارود، منعقد گرديد.
ــتور اجراى طرح  ــئول با اشاره به دس اين مقام مس
ــى  ــال 96 و روند كاهش تنفس جنگل دارى دولت در س
اجراى طرح هاى جنگل دارى استان گيالن در دهه 90 
ــت چوب از 230 هزار متر مكعب در سطح  افزود: برداش
238 هزار هكتار از عرصه طرح هاى جنگل دارى استان 
ــطح 123 هزار  در دهه 80 به 25 هزار متر مكعب در س

هكتار در دوره بهره بردارى سال 96-95كاهش يافت.

ین تولیدکننده  ودی ھرمزگان  بزرگ تر بز
ھگزامین در خاورمیانه خواھد شد

نائب رئيس هيئت مديره مجتمع  ــرون در جمع بـندرعبـاس ــت گام ــرو صنع پت
ــاره به به ره بردارى از طرح توسعه اين  خبرنگاران با اش
ــور معاون  ــا حض ــده ب ــه آين ــت : در هفت ــع گف مجتم
رئيس جمهور كلنگ زنى اين طرح كشورى انجام خواهد 
ــن توليدكننده  ــه بزرگ تري ــع را ب ــد كه اين مجتم ش

هگزامين در خاورميانه تبديل خواهد كرد . 
سيد يحيى واحدى با بيان اينكه افزايش توان توليد 
ــيار خوبى براى كشور به وجود خواهد آورد  موقعيت بس
افزود : در حال حاضر توان توليدى ما 56 هزارتن فرمالين، 
5 هزارتن هگزامين  و 5,6 تناحيايكاتاليستنقرهاست كه 
ــعه طى 36 ماه آينده ،توان  با بهره بردا رى از طرح توس
توليد 360 هزار تن فرمالين ، 68 هزار تن هگزامين و 44 

هزارتن پارافرمالدئيد را خواهيم داشت . 
ــه داد : درحال حاضر مجتمع پترو صنعت  وى ادام
ــتغال ايجاد نموده كه  ــرون  براى حدود 100 نفراش گام
60 درصد كاركنان ما بومى هرمزگان و 40 درصد بومى 
ــردارى از طرح  ــتند  كه با بهره ب ــاكن هرمزگان هس س
توسعه 152 نفر اشتغال جديد نيز  ايجاد خواهد شد كه 
جمعا اين مجتمع در استان 600 فرصت شغلى مستقيم 

و غير مستقيم ايجاد خواهد نمود . 
ــا بيان اينكه  ــع پتروصنعت گامرون ب مدير مجتم
ــت در سه عنوان مهم  ــته اس پتروصنعت گامرون توانس
ــور باشدبيان  ــتان هرمزگان و برند ملى كش نماينده اس
ــتان  ــه همت جوانان بومى اس ــت : اين مجموعه ب داش
توانست براى اولين بار در كشور به احياى كاتاليست نقره 
دست يابد و بتواند نام تنها صنعت پيشرفته هرمزگان را 

يدك بكشد.

 ۱۰۱ کیلومتر از محورھای استان
 بھسازی شد

ــتان  ــس نگهدارى راهها ى اس رئي ــاى مـركــزى ــازى محوره ــزى از بهس مرك
ــتان خبر داد و گفت: 101  ــتايى اس اصلى، فرعى و روس
كيلومتر از محورهاى استان روكش درزگيرى، لكه گيرى 

و روكش آسفالت شده است.
نصراللهى افزود: از مجموع اين محورها42 كيليومتر 
راه اصلى وشريانى،  52 كيلومتر راه فرعى و هفت كيلومتر 
ــتايى با اعتبار 242 هزار ميليون ريال از ابتداى  راه روس
سال تا كنون لكه گيرى، درزگيرى و روكش آسفالت شده 
است.وى با اشاره به بهسازى راههاى اصلى و شريانى گفت: 
پنج محور ساوه- تهران، ساوه سلفچگان، اراك- فرمهين- 
تفرش، اراك- توره و اراك سلفچگان بهسازى شده است. 
اين مقام مسئول با اشاره به درزگيرى و روكش آسفالت 
راههاى فرعى مانند محور زاو.يه- اخترآباد، تفرش- نوبران 
ــتايى  و كمجيان- قهاوند- همدان گفت: محورهاى روس
ــازى شده  ــتاهاى نوازن، جيريا و حاتم آباد نيز بهس روس
ــال تا كنون  ــت. نصراللهى با بيان اينكه از ابتداى س اس
ــوع 95 هزارو و 200 متر مربع لكه گيرى و 28  در مجم
ــت اظهارداشت: همچنين  ــده اس هزار متر درزگيرى ش
ــتان آسفالت حفاظتى  براى  دو كيلومتر از محورهاى اس

(ميكروسرفيسينگ) اجرا شده است. 
ــفالت حفاظتى در اصالح  وى  با تاكيد بر اينكه آس
شيب عرضى معابر و راهها كاربرد دارد ادامه داد: اين شيوه 
آسفالت حفاظتى به عنوان يك روش نگهداري پيشگيرانه 
ــود كه به  ــتفاده مى ش ــازي اس براي افزايش عمر روس
ــط افتادگى  ــيرهاى خ ــيارها يا مس منظورپركردن ش
چرخ، پركردن شيارها و ايجاد سطحى هموار به عنوان 

قشر رويه استفاده مى شود.

پشتیبانی سازمان فاوا شھرداری اصفھان 
در ساعات قطع برق

اصفهان اصـفـهـان سرپرست سازمان فناوري اطالعات  ــهردارى  ــات ش ارتباط و 
ــتگاه تجهيزات مختلف و هزار  گفت: بيش از 9 هزار دس
ــط  ــال در مركز داده توس ــواع تجهيزات فع ــتگاه ان دس
كارشناسان و شركت هاى پيمانكار سازمان فاوا به صورت 

مستمر پشتيبانى مى شود.  
بهروز ارباب  شيرانى اظهار كرد: يكى از وظايف مهم 
ــازمان تأمين و نگهدارى تجهيزات سخت افزارى  اين س
ــهردارى اصفهان با  حوزه فناورى اطالعات و ارتباطات ش
ــتاندارد و كيفيت است. وى با اشاره به اقالم  باالترين اس
ــت: تجهيزات  ــهردارى گف مختلف اين تجهيزات در ش
مديريت ناوبرى(AVL)، دوربين هاى نظارت تصويرى نيز 
تحت نظارت همين شبكه قرار دارند.  سرپرست سازمان 
فاوا شهردارى اصفهان در ادامه با اشاره به تجهيزات تحت 
پوشش مركز داده شهردارى اضافه كرد: از ديگر تجهيزات 
داراى اهميت شهردارى اصفهان در حوزه ICT مى توان 
ــرور، سوئيچ ، روتِر و يو.پى. اس ها و سامانه هاى برق  به ِس
ــات مركز داده  ــهردارى و تأسيس اضطرارى مجموعه ش
ــانى آن،  ــاره كرد كه كوچكترين وقفه در خدمات رس اش
كل فعاليت هاى حوزه فناورى شهردارى اصفهان را مختل 
خواهد كرد. وى خاطرنشان كرد: سازمان فاوا در اين حوزه 
ضمن نظارت بر عملكرد سامانه هاى سخت افزارى مورد 
ــازمان ها و معاونت ها، نسبت به  ــتفاده در مناطق، س اس
تأمين تجهيزات مورد نياز بخش هاى مختلف شهردارى 
به صورت بهينه، بر اساس مطالعات انجام شده و آخرين 
ــتانداردهاى روز اقدام كرده و در عين حال  فناورى و اس
ــتفاده بهينه از اين  ــازى كاربران در اس جهت توانمندس

سامانه ها آموزش هاى الزم را ارائه مى كند.


