
شهرستانها10 یک شنبه  28 مرداد 1397  شماره 4819 

روح  عليهم:1  محكوم  مشخصات  حسن   فرزند  شهامى  له:على  محكوم  مشخصات  اجرائيه   
اله جعفرى 2 آمين مراد پور  محكوم به:بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9609971010801362 محكوم عليه محكومند به صورت تضامنى 
ريال   1/860//000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ريال   50/000/000 مبلغ  پرداخت  به 
تاريخ  به  چك  سررسيد  زمان  از  تاخيرتاديه  خسارت  پرداخت  و  دادرسى  هزينه  عنوان  به 
1396/6/30 تا هنگام پرداخت در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى به عهده محكوم 

عليه مى باشد .
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  دو  شماره  مجتمع   58 شعبه  دفتر  مسئول          110/54186  

پرونده  كالسه  به  تقديمى  دادخواست  مطابق   847 شناسنامه  شماره  به  باقرى  فاطمه  خانم 
970372 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده كه 
شادروان ذبيح اله باقرى به شماره شناسنامه 408 در تاريخ 1396/9/20 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1 حجت اله باقرى شماره 
باقرى  باقر  از تهران پسر متوفى   2 محمد  تاريخ تولد 58/7/20 صادره  شناسنامه 8797 
شماره شناسنامه 7872 تاريخ تولد 1361/9/5 صادره از تهران پسر متوفى  3 فاطمه باقرى 
شماره شناسنامه 847 تاريخ تولد 1336/11/16 صادره از رامند همسر متوفى  4 مرضيه 
باقرى شماره شناسنامه 0010824431 تاريخ تولد 68/6/21 صادره از تهران دختر متوفى  
5 مهديه باقرى شماره شناسنامه 0020788673 تاريخ تولد 1376/11/4 صادره از تهران 
دختر متوفى  و مرحوم ورثه اى ديگر ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم 

دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد .
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى   21 شماره  مجتمع   1001 شعبه  رئيس             110/54182  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم به آقاى فرهاد نادر پور خواهان آقاى رحيم نورى 
ساطى سفلى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى فرهاد نادر پور به خواسته مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980916000342 شعبه 611 مجتمع شماره 
سيزده شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/11 ساعت 9:30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان 
آگهى ميگردد 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 .
تهران  اختالف شهر  مجتمع شماره سيزده شوراى حل  دفتر شعبه 611   110/54178        مسئول 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى خواهان آقاى قاسم ديزآبادى دادخواستى به طرفيت خوانده سيد 
اميرحسين علوى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709981071900070 شعبه 614 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف شهر تهران 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/16 ساعت 12:30 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 ميگردد 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 .
تهران  اختالف شهر  مجتمع شماره سيزده شوراى حل  دفتر شعبه 614   110/54175        مسئول 

 604 رسيدگى:شعبه  مرجع  دادنامه:811  شماره  رسيدگى:97/5/8  تاريخ  دادنامه   
حدادى  حسن  خواهان:على  تهران   دادگسترى  اختالف  حل  شوراى  و13   12 شماره  مجتمع 
خوانده:مهدى كبير كوهى خواسته:صدور قرار تامين خواسته به مبلغ 175/000/000 ريال  
از  تقديم داشته كه پس  به طرفيت خوانده  به خواسته فوق  گردشكار:خواهان دادخواستى 
به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات  قانونى در وقت مقرر شعبه به  ارجاع 
تصدى امضا كننده ذيل تحت نظر قرار گرفت و با توجه به محتويات پرونده پس از اخذ نظريه 
مشورتى اعضاى محترم شعبه 604 ختم رسيدگى  را اعالم به شرح زير مبادرت به صدور راى 
با تقديم درخواست تقاضاى صدور قرار  مينمايد  قرار تامين خواسته نظر به اينكه خواهان 
تامين خواسته نموده است از آنجا كه مستند خواسته وى سند تجارى سه فقره چك به شماره 
533590-644366-644375 مورخ 1396/12/10 و 1396/11/28 و 1396/10/29 
ميباشد چون اركان و شرايط درخواست فراهم ميباشد لذا مستندا به مواد 108 و 117 قانون 
آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 و مواد 249 و292و 
314 قانون تجارت قرار تامين خواسته معادل مبلغ 175/000/000 ريال از اموال بالمعارض 
خوانده با رعايت مستثنيات دين تا پايان رسيدگى صادر و اعالم مى دارد قرار صادره پس از 

ابالغ قابل اجرا بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در همين شعبه ميباشد .
تهران  اختالف  حل  شوراى  و13   12 مجتمع   604 شعبه  قاضى           110/54171  

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم به آقاى پيمان سلمان زاده  خواهان آقاى نصرت 
دانش يار دادخواستى به طرفيت خوانده پيمان سلمان زاده به خواسته تخليه و مطالبه خسارت 
دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980242200033 
شعبه 125 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/9/20 ساعت 11:30 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 ميگردد 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 .
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   125 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى          110/54167  

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان على كامرانى كلخوراى وند دادخواستى به طرفيت خوانده 
حسن فضلى آق قلعه بخواسته تنظيم سند ملك تقديم دادگاه هاى عمومى تهران نموده كه 
به شعبه 181 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى بعثت تهران واقع در تهران ضلع شمالى 
ثبت   970361 كالسه  به  و  ارجاع  بعثت  قضايى  مجتمع  قدس  مسجد  جنب  جنوب  ترمينال 
علت  به  تعيين شده است  و ساعت 9:00 صبح  آن 1397/7/1  كه وقت رسيدگى  گرديده 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى ودستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل  خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد .
 110/54212          منشى دادگاه حقوقى شعبه 181 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى بعثت تهران

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان مهدى مرادى ريابى دادخواستى به طرفيت خوانده مسعود 
و محمد و مجيد هر سه قربانى به خواسته اعسار و مطالبه چك به تقديم دادگاه هاى عمومى 
تهران نموده كه به شعبه 181 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى بعثت تهران واقع در تهران 
ضلع شمالى ترمينال جنوب جنب مسجد قدس مجتمع قضايى بعثت ارجاع و به كالسه 970363 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 97/7/1 و ساعت 9:30 صبح تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى ودستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل  خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد .
 110/54209          منشى دادگاه حقوقى شعبه 181 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى بعثت تهران

فرخ  محمود  فرزند  زمانى  عيسى  آقاى  به  ضمائم  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
ها  خانم  خواهان  كاظمى   توران  و  محمود  فرزند  زمانى  لقا  مه  و  محمود  فرزند  زمانى  لقا 
زهرا قاسمى ملك-بى بى شادانلو كردى دادخواستى به طرفيت خواندگان توران كاظمى و 
على اصغر چيذرى و يونس زمانى و مه لقا زمانى و فاطمه چيذرى و يعقوب زمانى  وعيسى 
خواسته  به  چيذرى  اكبر  على  و  چيذرى  بتول  و  چيذرى  فرشته  و  زمانى  لقا  فرخ  و  زمانى 
خسارت  مطالبه   960831 پرونده  به  ثالث  ورود  نيست)  مالى  سند  (موضوع  سند  ابطال 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  رسمى    سند  ابطال  دادرسى 
وقت  و  ثبت  قصران   رودبار  بخش  عمومى  دادگاه  اول  شعبه   9709982993400126
موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   10:30 ساعت   1397/7/9 مورخ  رسيدگى 
درخواست  و  خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت  به  مدنى  دادرسى  آئين  قانون   73 ماده 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد 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 رسيدگى تواما پرونده كالسه 960831 (ورود ثالث) .
تهران  قصران  رودبار  بخش  عمومى  دادگاه  اول  شعبه  مدير          110/54205  

آگهى مربوط به تجديدنظر آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى به 1 رضا آهنگرى 
 6 مطلق  پور  شفيع  محمدرضا   5 بيك  ادم  رضا   4 آهنگرى  عليرضا   3 آهنگرى  محمدرضا   2
حميدرضا سرشاد 7 على رضا ادم بيك 8 مينا احمد پور 9 احد اسالمى فخر  تجديدنظرخواه 
خوانده  تجديدنظر  طرفيت  به  خواهى  تجديدنظر  دادخواست  اوشانى  محمد  حاج  منصور  آقاى 
رضا آهنگرى 2 محمدرضا اهنگرى 3 عليرضا اهنگرى 4 رضا ادم بيك 5 محمدرضا شفيع پور 
6 حميدرضا سرشاد 7 عليرضا ادم بيك 8 مينا احمد پور 9 احد اسالمى فخر نسبت به دادنامه 
اول  شعبه   9109982993400669 كالسه  پرونده  در   9709972993400062 شماره 
دادگاه تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و و346 قانون آئين دادرسى 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 اين صورت پس از انقضا 

مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد .
تهران  قصران  رودبار  بخش  عمومى  دادگاه  اول  شعبه  دادگاه  دفتر  مدير            110/54199  

 اجرائيه مشخصات محكوم له:امراله بلبل مشخصات محكوم عليه:اكبر صابرى محكوم به:بموجب 
درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709971010600079 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 31/690/625 ريال به انضمام هزينه دادرسى به 
مبلغ 1/050/000 ريال و خسارت تاخيرتاديه از تاريخ تقديم دادخواست مورخ 96/10/18 

الى اجراى حكم در حق محكوم له هزينه نيم عشر دولتى بر عهده محكوم عليه مى باشد .
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  دو  شماره  مجتمع   56 شعبه  دفتر  مسئول          110/54192  

آقاى سيد محمدرضا الحسينى اسيالنى به شماره شناسنامه 23165 مطابق دادخواست تقديمى 
به كالسه پرونده 361/56/97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
تاريخ  در   56826 شناسنامه  شماره  به  ماكوئى  كريم  عظمى  شادروان  كه  شده  داده  توضيح 
1397/4/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1 سيد محمدرضا الحسينى شماره شناسنامه 23165 تاريخ تولد 1351 صادره از 
تهران پسر متوفى   2 ليلى الحسينى شناسنامه 1116 تاريخ تولد 1346 صادره از تهران دختر 
متوفى  و مرحوم ورثه اى ديگر ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم 

دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد .
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى   2 شماره  مجتمع   56 شعبه  رئيس             110/54188  

آگهى مفقودى

ســند خــودرو وانت پيــكان  OHV1600 مــدل 89 به شــماره انتظامــى 579ط28ايران 49و به شــماره 
موتور11488108671 و به شماره شاسى NAAA36AA3AG206457 به نام راشد حميد نژاد مفقود گرديده 

وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

برگ  سبز خودرو سوارى سيتروئن(زانتيا)sx مدل 1389 به رنگ سفيد روغنى  به شماره پالك 335ص54 
ايران 75 به شــماره موتور :104826 و شــماره شاسى: s1512288184201  به نام حميد نور مندى پور با كد 

ملى : 3070364667 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.(كرمان)

برگ سبز (شناسنامه)خودرو سوارى سمند تيپ ايكس 7رنگ زرد روغنى مدل 83به شماره انتظامى 751ع 
11ايران 49و به شــماره موتور 12483150049و به شماره شاســى 832507733 به نام منصور افشين پور 

مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

شناســنامه (برگ سبز)خودرو سوارى پژو206 مدل 83به شــماره انتظامى 335ن 12ايران 73و به شماره 
موتور FSS14776521و به شماره شاسى 83635337 به نام  يوسفعلى هاشمى مفقود گرديده وازدرجه اعتبار 

ساقط مى باشد. ياسوج

شناســنامه ( برگ ســبز)  و كارت شناسايى خودرو ســوارى پژو 405مدل 1385به شــماره انتظامى 237 ب 
26ايران 49 و به شــماره موتور 12485062027و به شــماره شاسى 24213238 به نام جهانگير بلوطى جهان 

آباد مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

برگ ســبز و سند كمپانى ســوارى پژو 405 مدل 1388 به شماره پالك 619 م 73 ايران 36 شماره موتور 
12487088019 شماره شاسى NAAM71CA78E 850485 به نام مجتبى مرادى على آباد فرزند حسن مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار)

برگ سبز و سند كمپانى خودرو وانت پيكان مدل 1384به شماره پالك 625 ن 88 ايران 42 شماره موتور 
11284028392 شــماره شاســى 12101855 به نام احمد ميان آبادى فرزند علــى   مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد(.سبزوار)

ســند و فاكتور فروش(سند كمپانى) خودرو سوارى سيستم پژو تيپ 405GLX-XU7 مدل 1396 برنگ 
نقره اى-متاليك بشماره موتور 124K1157852 و شماره شاسى NAAM01CE7HK134284 و شماره پالك 

ايران 94-631 د 47  به نام ابراهيم ركن دينى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) و سندكمپانى خودرو سوارى پرايد 131SL مدل 1391 برنگ نقرهاى متاليك بشماره 
موتور 4765576 و شماره شاسىS1412291170042  و شماره پالك ايران 84-748 د 57  به نام امين كمالى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب اسماعيل كوسه غراوى فرزند يازمحمد به شناسنامه شماره 21462 صادره  
گنبدكاووس درمقطع كارشناســى رشــته علوم اجتماعى صادره از دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نى ريز به شماره 
181/3684 تاريــخ صــدور 83/12/02 مفقود گرديده و فاقد اعتبارمى باشــد. از يابنده تقاضا مى شــود اصل 
مدرك را به دانشــگاه آزاد اسالمى واحد نى ريز به نشانى:استان فارس شهرستان  نى ريز- جاده نيريز-استهبان 

ارسال نمايد. گنبد

كارت هوشمند ناوگان بارى به شماره 1941930 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

برگه كمپانى وانت مزدا بى 2000 اى مدل 1388 رنگ نقره اى آبى متاليك ش موتور FE536484شاسى 
NAGBPX2PC18D15059 پالك 62-995ص26 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ ســبز اتومبيل ســوارى وانت سيستم پيكان رنگ ســفيد روغنى مدل 1389 پالك 72-775د64 ش 
موتور11488100986 شاسى NAAA36AA1AG201127 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

شناسنامه مالكيت سوارى سايپا تيپ 131SE ش موتور MB/5636317 پالك 82-598م45 به نام على 
ماندگار شرمى علمدارى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

اينجانب رضا باقرزاده مالك خودرو پژو پارس به شماره بدنه 50503988CNG ش موتور12486187837 
پالك 72-266و61  به علت فقدان اســناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى سند خودروى مذكور را نموده است 
. لــذا چنانچــه احدى ادعايى درخصوص خودروى فــوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اى ســارى واقع در 
كيلومتر5 جاده ســارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد. سارى

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139760329012001230هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم 
فاطمه بلوچى فرزند قدرت به شماره شناسنامه 29صادره از...درششدانگ يك قطعه زمين محصور با بناى احداثى 
بــه مســاحت 198/89  متر مربع پالك2فرعى از1-اصلى مفروز و مجزا شــده از پالك2فرعــى از 1- اصلى واقع 
درحسين آباد حاج تقى خريدارى از مالك رسمى آقاى مسعود لقايى (ورثه فضل اله لقايى)محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 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 نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضائي تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.م الف : 447
تاريخ انتشار نوبت اول :1397/5/13
تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/5/28

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهى ابالغ راى قانون تعيين تكليف 
آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى راى ذيل 
از سوى هيات محترم قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد استانه اشرفيه صادر گرديده و جهت اطالع عموم 
اگهى  مى گردد. 1- ششــدانگ يكقطعه زمين مشــتمل بر ساختمان بمســاحت 192/72 مترمربع به پالك فرعى 
12591 فرعى از 1 و 4 و 14 و 19 فرعى شــهر كياشــهر از سنگ 107 اصلى بخش 14 گيالن بموجب راى شماره 
139760318006000949-97/3/22 بنفع متصرف متقاضى خانم الهام رمضانى امين آبادى از نســق زراعى 
ســيد عباس قاســمى نژاد حسن كياده به اســتناد تبصره 3 ماده 6 و ماده 3 قانون تعيين تكليف ... صادر گرديده 
اســت. لذامراتــب  دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى گردد تا اشــخاص حقيقى و حقوقى نســبت به ثبت ملك 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى ظرف دو ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت محل 
تحويل و رسيد دريافت نمايند و در ظرف يك ماه هم در محاكم قضائى نسبت به تنظيم دادخواست اقدام نموده و 
رسيد ان را به ثبت محل تسليم و رسيد دريافت نمايند در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت قانونى اعم از انكه 
اعتراضى واصل نگردد يا پس از اعتراض ظرف يكماه دادخواست تنظيم نگردد و گواهى دادخواست تسليم ثبت 
نگردد برابر مقررات عمليات ثبتى ملك مرقوم تعقيب مى گردد و سند مالكيت صادر خواهد شد تاريخ انتشار اول: 

1397/05/28     تاريخ انتشار دوم 1397/6/11                
   383

 رئيس ثبت  آستانه اشرفيه  -  حيدر پور

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983896800040 شــوراى حل اختالف شماره 8 شهرســتان لردگان تصميم نهايى 
شــماره د97-217– خواهــان: آقــاى على اصغر بابامير فرزند على ناز به نشــانى اســتان چهارمحــال و بختيارى- 
شهرستان لردگان- شهر لردگان- خ چشمه برم محله معصوم آباد- خوانده: آقاى رحمان قربانى به نشانى مجهول 
المكان- خواسته: مطالبه- شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده، ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت 
به صدور رأى مى نمايد. «رأى شورا» در خصوص دعوى آقاى على اصغر بابامير فرزند على ناز به طرفيت آقاى رحمان 
قربانى به خواسته مطالبه مبلغ ده ميليون ريال به استناد يك فقره چك به شماره 626227 مورخه 95/10/10 
بر عهده بانك كشاورزى شعبه آماده و هزينه دادرسى به انضمام خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده 
از جمله شــرح دادخواســت تقديمى از ناحيه خواهان و كپى مصدق چك مزبور و وجود اصل چك در يد خواهان و 
امضــاى خوانــده (صادر كننده) در ذيــل آن كه مورد گواهى بانك محال عليه قرار گرفتــه و گواهى عدم پرداخت 
صادره كه همگى بر اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان داللت دارد و خواسته خواهان را محرز و ثابت تشخيص 
داده و مســتنداً به مواد 310-313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح قانون صدور چك و 
مواد 198-515-519-522 از قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و دويست و پانزده هزار ريال 
به عنوان هزينه دادرســى به انضمام پرداخت خســارت تاخير تاديه كه از زمان سر رسيد چك لغايت اجراى حكم 
وفق قانون محاســبه مى شــود درحق خواهان صادر و اعالم مى دارد رأى صادره غيابى اســت و ظرف مهلت بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف مهلت بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم 

عمومى حقوقى لردگان مى باشد. 
 محمد سعيد كريمى- قاضى شعبه حل اختالف لردگان

آگهى ابالغ اجراييه 
بدين وسيله به آقاى مجيد كيانپور فرزند تيمور شناسنامه شماره 154 صادره از شهركرد ساكن هفشجان 
خيابان فجر، كوچه دانش پالك 56 ابالغ مى شــود كه خانم فاطمه منصورى نژاد جهت وصول طلب خود به اســتناد 
مهريه مندرج در ســند ازدواج شماره 9454 دفتر 77 شلمزار عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
كالسه 9700514 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1397/05/23 مامور، محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در 
يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ 

محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. 
 مسئول واجد اجراى اسناد رسمى شهركرد

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
پرونده كالســه 106/97 شــوراى حل اختالف شــماره اول- خواهان: حميد محمدى ميالسى فرزند فتحعلى 
ساكن لردگان – ميالس روستاى چاهگاه ميالس- خوانده: بهنام حمزه خانى فرزند زادعلى، مجهول المكان- خواسته: 
مطالبه وجه چك به مبلغ 198/000/000 ريال- وقت رسيدگى: 97/7/1- ساعت 9/30- خواهان دادخواستى 
به خواســته مذكور در مورخه 97/2/1 به طرفيت خوانده تقديم شعبه شوراى حل اختالف شماره اول نموده، كه 
به كالسه 106/97 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 حاضر شود. 
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شماره اول

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر راى شماره 139760329012001319 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى حســن شهرابى فرزند رضا به شماره شناســنامه 753 صادره از ... در ششدانگ يك باب دامدارى و محوطه 
متصل به آن به مساحت 6157/94 متر مربع پالك 5 فرعى از 19- اصلى مفروز و مجزا شده از پالك 5 فرعى از 
19-اصلى قطعه واقع در كهك خريدارى از مالك رسمى آقاى رضا شهرابى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دوماه 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 اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد. م الف: 482
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/5/28

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/13         
رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- حسن رامه

آگهى احضار متهم 
در پرونده كالســه 970474 آقاى امير محمدى فرزند جمعه الدين به اتهام رانندگى بدون گواهينامه تحت 
تعقيب است كه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 115 قانون آئين دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب در روزنامه آگهى نامبرده مكلف است راس ساعت 8 صبح روز 97/6/31 
در شــعبه 118 دادگاه عمومى جزائى مشــهد حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر رسيدگى و اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد. م.الف19902
تاريخ انتشار: 1397/05/28

 مدير دفتر شعبه 118 دادگاه كيفرى 2 مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى به آقاى بهمن روحى فكورى شــاكى آقاى هادى ذبيحى كهنه شــكايتى به طرفيت 
متهــم آقــاى بهمن روحى فكورى به اتهــام ضرب و جرح عمدى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالســه 9609985131801006 شــعبه 108 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى عدالت شهرستان مشهد (108 
جزايى ســابق) ثبت  و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/04 ســاعت 12:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضــوع مــاده 73قانون آئين  دادرســى مدنــى به علت مجهول المكان بــودن متهم مراتب يك نوبــت در يكى از 
جرايدكثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم 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 19903
تاريخ انتشار: 1397/05/28

مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى عدالت شهرستان مشهد

آگهى مزايده مال غيرمنقول نوبت اول
ش بايگانى شــعبه :970192 اجراى احكام مدنى بابل درنظر دارد جهت وصول محكوم به و هزينه اجرايى 
در پرونده اجرايى 970192-970466 -970390 و 970915 نسبت به فروش پالك ثبتى 892 فرعى از 57 
اصلى بخش 11 ثبتى بابل به شــماره ثبت 16861 دفتر امالك جلد 119 صفحه 271 بابل ســر پل محمدحســن 
خان نرسيده به پل حبيبى روبه روى موزاييك سازى متعلق به محكوم عليه در حق ميثم سالخورده روز پنج شنبه 
97/6/22 ســاعت 10 صبح از طريق مزايده در دفتر اجراى مدنى بابل اقدام نمايد.كارشــناس ارزش ملك فوق 
به مساحت 687مترمربع با  كارگاه موجود در آن به مساحت 110 مترمربع و انبار مسقف چوب و حلب به مساحت 
180 مترمربع و انبارى به مســاحت 20 مترمربع و دروازه حلبى و آهنــى را 7,350,000,000 ريال برآورد نموده 
است.مزايده از قيمت پايه كارشناسى شده شروع و به باالترين مبلغ پيشنهادى فروخته خواهد شد . برنده مزايده 
ده درصد مبلغ را فى المجلس و باقيمانده را بايدظرف يك ماه پس از مزايده پرداخت نمايد و در صورت انصراف 
و عدم پرداخت مابقى مبلغ ده درصد پرداختى در حق دولت ضبط خواهد شد.ضمنا هرگونه هزينه بعدى به عهده 

خريدار مى باشد.م/الف
دفتر اجراى مدنى دادگسترى بابل-عبدى

شھرستان ھا10 يكشنبه  28 مرداد 1397  شماره47120 

سفر قائم مقام وزير راه و شهرسازى به گيالن
به گزارش روابط عمومى اداره كل راه و شهرسازى 
استان گيالن، مهندس احمد مهرآبادى قائم مقام وزير 
ــكن مهر كشور با هدف  ــازى در طرح مس راه و شهرس
بررسى از روند اجرايى و عملياتى پروژه هاى باقيمانده 
ــكن مهر استان گيالن در سفر يكروزه خود به اين  مس
ــت ، بندرانزلى و  ــتان از مسكن مهر شهرهاى رش اس

رستم آباد بازديد بعمل آورد.
ــر بندرانزلى  ــكن مه وى در جريان بازديد از مس
ــكن مهر بندر انزلى  گفت : از مجموع 4047 واحد مس
3309 واحد افتتاح شده و 738 واحد باقيمانده است 

كه از اين تعداد 358 واحد فاقد متقاضى مى باشد. 
ــت از  ــهر رش ــادى افزود : همچنين در ش مهرآب
ــر 15260 واحد  ــكن مه ــوع 21601 واحد مس مجم
ــده و 6241 واحد باقيمانده كه از اين تعداد  افتتاح ش
ــد و از 1981واحد  4260 واحد فاقد متقاضى مى باش
داراى متقاضى 385 واحد در هفته دولت سالجارى به 

بهره بردارى خواهد رسيد.
ــازى در طرح مسكن  قائم مقام وزير راه و شهرس
ــور تصريح كرد : در هفته دولت سالجارى در  مهر كش
استان گيالن در شهرهاى باالى 25 هزار نفر جمعيت 
ــهرهاى رشت،  ــكن مهردر ش مجموعاً 717 واحد مس
بندرانزلى ،تالش، آستانه اشرفيه ، رستم آباد ،لوشان و 

لنگرود به بهره بردارى مى رسد .

 71 درصد انرژى مصرفى استان صرف 
فعاليت هاى توليدى مى شود

سرپرست معاونت برنامه ريزى و مهندسى شركت 
توزيع برق سمنان اعالم كرد: براساس تركيب مصرف 
ــتان، 71 درصد انرژى مصرفى ، در   برق مشتركان اس

بخش هاى صنعت و كشاورزى استفاده مى شود.
ــن كه چهارهزار  ــاره به اي رضا على اصغرى با اش
ــم اينك 44  ــتان ، ه ــى اس ــترك صنعت و 818 مش
ــتان ،  ــد انرژى را مصرف مى كنند گفت: در اس درص
ــاورزى  ــترك برق در بخش كش پنج هزار و 757 مش
 وجود دارند كه 27 درصد انرژى را صرف فعاليت هاى

 خود مى كنند.
ــترك خانگى  وى افزود: از مجموع 286 هزار مش
ــال ، به لحاظ تعدادى 77 درصد  تا پايان تير ماه امس
مشتركين را به خود اختصاص داده و 15 درصد انرژى 

مصرفى در اين بخش استفاده مى شود.
ــون، 50 هزار و 43  ــه هم اكن ــا ابراز اين ك وى ب
مشترك برق استان را تعرفه تجارى تشكيل مى دهد 
تصريح كرد: اين تعداد از مشتركين ، حدود 13 درصد 

انرژى استان را مصرف مى كنند.
ــركت توزيع  ــرد: هم اينك ش ــان ك وى خاطرنش
ــش از 370 هزار  ــه بي ــمنان ب ــتان س نيروى برق اس

مشترك ، خدمات ارائه مى نمايد. 

مدير عامل سازمان ساماندهى اخبار ــهرى و فرآورده هاى اصـفـهـان مشاغل ش
ــهرداري اصفهان از برگزاري پانزدهمين  كشاورزى ش
جشنواره گياهان دارويي و محصوالت غذايي سالم در 
ــنواره از 26 الي 31  اصفهان خبر داد و گفت: اين جش
ــان دارويي در خيابان  ــل بازار گياه ــرداد ماه در مح م

پروين برگزار مي شود.
ــدف از برگزارى  ــرد: ه ــرى اظهارك محمد مجي
ــي و محصوالت  ــنواره گياهان داروي پانزدهمين جش
ــدگان داخلي و  ــت از توليدكنن ــالم حماي ــي س غذاي
همچنين آشنايي بيشتر شهروندان با گياهان دارويي 
ــالم،  ــي، محصوالت غذايي س ــاي طبيع و فرآورده ه
ــهروندان در زمينه گياهان دارويي  ــناخت ش ارتقاء ش
ــالم ميان  ــاد رقابت س ــي و ايج ــاي گياه و فرآورده ه
توليدكنندگان براي ارتقاء كيفي توليد، استانداردها و 
معيارهاي جهانِي توسعه صادرات گياهان دارويي است. 
ــالم و  ــاوره رايگان تغذيه س  وى تصريح كرد: ارايه مش

مزاج شناسي به شهروندان، ارايه تخفيف ويژه جشنواره 
به شهروندان، پذيرايي با شربت هاي گياهي، برگزاري 
مراسم اختتاميه جشنواره همراه با قرعه كشي و اهداء 
ــده در اين جشنواره خواهد  جوايز از برنامه هاي ارائه ش
ــازمان ساماندهى مشاغل شهرى و  بود. مديرعامل س
ــهرداري اصفهان افزود: در  ــاورزى ش فرآورده هاى كش
ــنواره انواع گياهان دارويي خشك، عرقيات،  اين جش
اسانس ها، ادويه جات، عسل ، روغن گياهي، محصوالت 
غذايي سالم، طبيعي و ارگانيك و... به صورت عمده و 

خرده ارايه و نحوه استفاده از آن ها، ويژگي  ها و فوايد اين 
گياهان معرفي مي شود. وى با بيان اينكه هر شب ساعت 
21 برنامه شاد همراه با قرعه كشى و اهدا جوايز در اين 
جشنواره برگزار خواهد شد، گفت: اين جشنواره از 26 
مرداد ماه به مدت شش روز از ساعت هشت صبح الي 
22 در محل بازار گياهان دارويي واقع درخيابان پروين 
روبروي فروشگاه رفاه، جنب ايستگاه آتش نشاني داير 
است. مجيرى اظهاركرد: بازار گياهان دارويى اصفهان در 
سال 1388 براي نخستين بار در كشور با جمع آوري 

ــتقرار فعال ترين شركت ها در زمينه هاي كشت و  و اس
توليد، فرآوري و تبديل و بازرگاني كه تشكيل دهنده 
يك چرخه كامل در امر بورس مبادالت عمده گياهان 
دارويي و محصوالت غذايي سالم است، به بهره برداري 
ــده  ــيد. وى ادامه داد: در اين بازار همواره تالش ش رس
محصوالت عمده اى كه مردم نياز دارند با قيمتى مناسب 
و كيفيتي برتر در اختيار آنها قرار گيرد، همچنين حضور 
نمايندگان هفت استان كه از توليدكنندگان محصوالت 
گياهي هستند، از ويژگي هاي اين بازار به شمار مي رود. 

مديرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى 
اصفهان تصريح كرد: در بازار گياهان دارويي شهرداري 
اصفهان محصوالت به دو صورت عمده و جزيي حداقل 
با 15 تا 20 درصد پايين تر نسبت به قيمت هاي سطح 
ــده و انواع دمنوش و شربت هاي گياهي،  شهر ارايه ش
ــتي  ــي و بهداش عرقيجات گياهي، محصوالت آرايش
ــك،  ــي، روغن هاي گياهي، گياهان دارويي خش گياه
ــي و  ارگانيك و انواع ــالم، طبيع  محصوالت غذايي س

 ادويه جات به فروش مي رسد.
ــتفاده از گياهان دارويي  مجيرى با بيان اينكه اس
و فرآورده هاي طبيعي يكي از رويكردهاي كشورهاي 
ــود، افزود: سازمان ساماندهي  صنعتي محسوب مي ش
ــاورزي شهرداري  ــهري و فرآورده هاي كش مشاغل ش
اصفهان سعي دارد تا با راه اندازي بازار تخصصي گياهان 
دارويي و همچنين برگزاري جشنواره ها و همايش هاي 
ــن صنعت و نيز  ــي هرچه بهتر اي ــي به معرف تخصص

توليدكنندگان برتر كشوري بپردازد.

 برگزارى پانزدهمين جشنواره گياهان دارويى
 و محصوالت غذايي سالم در اصفهان

 بازدید مھندس حق شناس از
وژه ھای بنیاد مسکن گیالن پر

ــناس معاون  ــق ش ــدس ح مهن مسكن شهرى ، مهندس عظيمى گـيــالن
ــهرى  ــكن ش ــارت و ارزيابى حوزه مس ــر كل نظ مدي
مهندس اميد محمدى مدير كل دفتر مسكن مهر بنياد 
ــالمى ، به اتفاق مهندس اكبرزاده  ــكن انقالب اس مس
مدير كل بنياد مسكن گيالن ، مهندس بابائى معاونت 
ــكن شهرى ، ومديران بنياد مسكن شهرستان  امور مس
ــت از زمينهاى مستعد و  ــتانه اشرفيه و رش انزلى ، آس
قابل توجيه فنى و اقتصادى پروژه هاى مسكن شهرى 
ــتان بندر انزلى ( 3,5 هكتارى سنگاچين و  در شهرس
ــكو  ــرى على آباد ) و 10 و 11 هكتارى لس 5000 مت
كاليه واقع در شهرستان آستانه اشرفيه گرفت .و پروژه 
48 واحدى حضرت فاطمه زهرا (س) – فاز دوم رشت 
ــروژه كه تحويل متقاضيان  ــك واحد نمونه از اين پ و ي

قرارگرفته بود به عمل آوردند . 
همچنين از روند و پيشرفت فيزيكى ساخت جديد 
ــرا (س) – فاز  ــرت فاطمه زه ــروژه 47 واحدى حض پ
ــت كه در مرحله فونداسيون و ستون گذارى  سوم رش
ــه اى با حضور  بود بازديد نمودند ودر آخر بازديد جلس
ايشان و هيأت همراه ، مدير كل ، مديران شهرستانها و 
كليه همكاران در حوزه معاونت امور مسكن شهرى در 
ــهيد حق شناس بنياد مسكن گيالن  سالن جلسات ش
ــتان گيالن با توجه به اقليم منطقه و  به عمل آمد . اس
ــتعد و ناب جهت ساخت بناهاى  داشتن زمينهاى مس
ــت در نماها و بهره گيرى  ــد و نوع آورى و خالقي جدي
از تكنولوژى جديد صنعت ساختمان مى تواند گامهاى 
مثبت و بلندى را در عرصه ساخت و ساز مسكن در اين 

استان داشته باشد . 

امضاء تفاھم نامه ھمکاری بنیاد مسکن 
استان گلستان با شرکت آب منطقه ای

ــتاى دستورالعمل ابالغى از  در راس سوى وزير كشور در سال 95 مبنى گـلسـتـان
ــكونت گاه هاى در معرض خطر از جمله  برجابه جايى س
روستاهاى واقع در مخازن سدها، تفاهم نامه همكارى فى 
مابين بنياد مسكن استان گلستان و شركت آب منطقه اى 

گلستان به امضاء رسيد.
 زمانى نژاد در ابتداى اين مراسم با تشريح فعاليتهاى 
ــكن استان را  ــتان ، مجموعه بنياد مس ــكن اس بنياد مس
مجموعه اى فنى، متخصص و متعهد دانستند و جوانى و 
پويايى بنياد را از ويژگيهاى بارز ديگر نام بردند.  ايشان در 
ادامه با تشريح سابقه جابجايى روستاهاى در معرض خطر 
ــتان توسط بنياد، اين امر را در جهت حفظ جان و مال  اس
مردم ضرورى دانستند . على باباكردى، مدير امور اجرايى و 
ماشين آالت عمرانى بنيادمسك استان استان نيز در ادامه به 
تشريح نحوه اجراى عمليات پرداختند.  مدير عامل شركت 
آب منطقه اى گلستان نيز با بيان اين كه بايد در تقويت كار 
گروهى هنر بيشترى داشته باشيم، افزود: بايد در اين راستا 
و انجام كارهاى گروهى تالش بيشترى انجام دهيم. على 
نظرى در ادامه با بيان اين كه تالش دو جانبه ما در راستاى 
جابه جايى روستاهاى كاسه سد در دست احداث مى تواند 
مشكالت روستائيان آن حوزه را مرتفع كند، افزود: با تالش 
ــت كار خوب و كيفى به آنها تحويل  همه جانبه مى بايس
ــكارى دو جانبه آب  ــم. نظرى تصريح كرد: بحث هم دهي
منطقه اى و بنياد مسكن را پذيرفتيم، چون بنياد مسكن 
سابقه زيادى در اجراى طرح هاى هادى و ديگر طرح هاى 
مسكن دارد. بر همين اساس پذيرفتيم اين كار كه تخصص 
بنياد مسكن است به دست شما عزيزان انجام شود، و ما نيز 

به دنبال سد سازى هستيم.

ین صنعت  پاالیشگاه اصفھان؛ توانمندتر
 در کنترل مصرف آب

ــد اين  ــت تولي ــت معاون سرپرس شركت در جلسه خوش آمدگويي اصـفـهـان
ــگاههاي  ــجويان كارآموز كه از دانش ــي دانش و توجيه
مختلف كشور حضور داشتند ، با عنوان اينكه پااليشگاه 
ــي از توانمندترين صنايع در كنترل مصرف  اصفهان يك
ــت: بهره گيري از  ــود، اظهار داش ــوب مي ش آب محس
ــت پروژه هاي اجرايي  ــهر در ليس ــاهين ش ــاب ش پس
ــت كه اميدواريم تا پايان نيمه اول سال  ــگاه اس پااليش

جاري به مرحله بهره برداري كامل برسد.
حامد آرمان فر همچنين به معرفي شركت پااليش 
نفت اصفهان  پرداخت و با بيان اينكه اين شركت حدود 
23 درصد فرآورده هاي نفتي را توليد مي نمايد، افزود: 
پااليشگاه اصفهان در جهت ارتقاء كيفي و مسائل زيست 
محيطي پروژه هاي عظيمي را اجرا نموده و درسالهاي 
اخير با توجه به بحران آب، فعاليت هاي در خوري انجام 
داده به طوري كه  حتي مي توان گفت در برخي موارد  

از كشورهاي بزرگ صنعتي،   پيشي گرفته است.
ــراي  ــي ب ــى عال ــوزى را فرصت  وى  دوره كارآم
ــد بر اينكه تالش  ــجويان  توصيف كرده و با تأكي دانش
ــجويان را  ــوزش مطلوب عملي به دانش ــتاي آم در راس
رسالت خود در جهت  پيشرفت كشور مي دانيم، خطاب 
به دانشجويان تصريح كرد: پااليشگاه خود يك دانشگاه 
ــتفاده  از اين دنياي  ــود و  بايد  با  اس ــوب مي ش محس
ــودمند براي جامعه تبديل  دانش و تجربه به افرادي س
ــتوانه علم  وتئوري خود  ــد؛ انتظار مي رود به  پش گردي
ــتفاده بهينه نماييد چرا كه  ــه ثانيه اين دوره اس از ثاني
اين فرصت مي تواند راهنماي خوبي براي انتخاب آينده 

شغلي تان  باشد. 

عملیات اصالح شبکه و انشعابات در شھرک 
امام حسین (ع) در حال انجام می باشد

با اعتبارى معادل 20 ميليارد ريال  عمليات لوله گذارى و اصالح شبكه آبفاى تهران
به طول 1200 متر در شهرك ميان آباد ( امام حسين ع ) 

انجام مى شود 
ــركت آب و فاضالب  ــط عمومى ش ــزارش رواب  به گ
ــتان تهران مدير امور آبفاى شهرك امام  جنوب غربى اس
ــين عليه السالم با اعالم خبر مذكور اظهار داشت : با  حس
عنايت به قدمت بخشى از خطوط و شبكه هاى آبرسانى 
ــته  ــبت به ادوار گذش و همچنين تراكم جمعيتى باال نس
ــازى و ــاظ ضرورت بهس ــق ، عليهذا بلح ــن مناط  در اي
ــانى و حذف  ــبكه هاى آبرس ــانى خطوط و ش  به روز رس
شبكه هاى فرسوده و خطوط قديمى با سايزهاى كوچك،  
عمليات اصالح شبكه در خيابانهاى حضرت امام سجاد ع و 
آيت اهللا طالقانى شهرك امام حسين (ع) در حال انجام و 
كارهاى پايانى مى باشد. سيد على حسينى گنجى ضمن 
ــخصات پروژه لوله گذارى مذكور ياد آور شد :  تشريح مش
اين عمليات با استفاده از لوله هاى پلى اتيلن در سايزهاى 
200 ، 160 و 110 ميلى مترى و از محل اعتبارات جارى 
ــجاد و طالقانى و  ــى در خيابانهاى حضرت امام س و داخل
همچنين كوچه هاى منشعب جمعا به طول 1200 متر 
ــت ماه امسال آغاز شده و در حال حاضر  از اواخر ارديبهش
ــى در حال انجام ــرفت فيزيك ــا بيش از 95 درصد پيش  ب
ــات انتظار ــه روند مطلوب عملي ــد. و با توجه ب   مى باش
 مى رود پروژه مذكور حداكثر ظرف مرداد ماه جارى كال به 
اتمام و در مرحله بهره بردارى قرار گيرد . مهندس حسينى 
گنجى ياد آور شد : همزمان با اصالح شبكه مذكور اصالح 
و بهسازى انشعابات فرسوده و قديمى نيز در خيابانهاى ياد 

شده و كوچه هاى مربوطه انجام مى گيرد. 


