
شهرستانها4 سه شنبه  13 شهریور 1397  شماره 4836 

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

برابر راى شماره 139760324001000610 مورخ 97/2/24 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى اكبر ابراهيمى فرزند غالمرضا صادره از بوشــهر را نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
كشــاورزى به مســاحت 139530 مترمربع در قســمتى از پالك 897 واقع در قريه عســكرى گناوه محرز گرديده 
اســت. لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 
نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند 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، 
دادخواســت 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. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/6/5- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/6/20 - م الف/457
رئيس ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى دعوت افراز
چون آقاى / خانم فاطمه خانى شــاهرودى (وكالتا/ اصالتا) – فرزند حســن احدى از مالكين مشاعى پالك 26 
فرعى از 1- اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 9580 ز مورخ 97/6/4 طبق 
وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شــماره ... 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 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 شنبه مورخه 97/7/14 در اين 
اداره 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: 1397/6/20- م الف/978
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششدانگ يكباب منزل به پالك 702/1175- اصلى واقع در اراضى كهن موال داد كوچه 
بن بست منشعبه از خيابان ايثارگران ، ايثارگران 10 قطعه 1از بخش 4 بلوچستان شهر خاش مورد تقاضاى آقاى 
محمد جمال زهى تاكنون به عمل نيامده است لذا بر حسب درخواست كتبى نامبرده تحديد حدود در روز سه شنبه 
مورخه 1397/7/10 ســاعت 9 صبح در محل شــروع وبعمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك 
به صاحبان امالك و مجاورين شماره پالك فوق الذكر به وسيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر 
باال در محل حضور بهم رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در مواقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات 
مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالكى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 
قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواست 
اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم را از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. 

تاريخ انتشار سه شنبه 1397/06/20- م الف/362
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خاش

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

برابر راى شماره 139760322003001108 مورخه 1397/5/8 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى شــاه نظر كردى تمين فرزند شهرسان بشماره شناسنامه 219 صادره از خاش در 
يك باب مغازه به مساحت 14 مترمربع پالك 22 فرعى از 107 اصلى قطعه 1 واقع در راهروى اختصاصى منشعبه 
از خيابان مراد ريكى منشعبه از خيابان انقالب بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى احمد 
كردى تمندانى بالواسطه محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ 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. تاريخ انتشــار نوبت اول: سه شنبه 

97/06/20- تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 97/07/04- م الف/357
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

برابر راى شماره 139760322003001110 مورخه 1397/5/8 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم عاطفه شاهوزهى فرزند دوست محمد بشماره شناسنامه 6110157163 صادره 
از ميرجاوه در يك باب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتى از پالك 1942- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى جما 
آرامش كوچه منشــعبه از خيابان سرباز بخش 4 بلوچستانم شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى جما آرامش 
محرز گرديده اســت 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 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 
، دادخواســت 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. تاريخ انتشــار نوبت اول: سه شنبه 97/06/20- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 97/07/04- م الف/364
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

برابر راى شماره 139760322003001011 مورخه 1397/4/30 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فرشــته غمشادزهى فرزند محمد بشماره شناســنامه 3690001323 صادره از 
گشت در يك باب خانه به مساحت 270 مترمربع قسمتى از پالك 674- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى خليل آباد 
كوچه 8 مترى بن منشعبه از خيابان 14 مترى منشعبه از خيابان جمهورى بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى 
از مالك رسمى آقاى محمد كاظم جعفرى هرفنه محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

سه شنبه 97/06/20- تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 97/07/04- م الف/363
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

برابر راى شماره 139760322003000756 مورخه 1397/4/9 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى محمد نصير حسين زهى زمانى فرزند دوست محمد بشماره شناسنامه 1246 صادره از 
خاش در يك باب خانه به مساحت 216 مترمربع قسمتى از پالك 3 فرعى از 1942- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى 
جما آرامش كوچه مســعود هاشم زهى ا منشعبه از خيابان امام خمينى 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 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 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: سه شنبه 

97/06/20- تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 97/07/04- م الف/366
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 139760322003001005 مورخــه 1397/4/30 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 / محمد جمال زهى فرزند مراد بشماره شناسنامه 75 صادره از خاش در 
يك باب خانه به مســاحت 517/38 مترمربع قســمتى از 702- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن موالداد كوچه 
بن بست منشعبه از خيابان ايثارگران ايثارگران 10 بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى 
ياقوت خاشى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 97/06/20- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 97/07/04- م الف/361
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

برابر راى شماره 139760322003000703 مورخه 1397/4/2 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم حليمه حســين زهى زمانى فرزند دوست محمد بشماره شناسنامه 114 صادره از 
خاش در يك باب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتى از پالك 3 فرعى از 1942- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى 
جما آرامش كوچه بن بســت منشعبه از بلوار امام خمينى خريدارى از مالك رسمى آقاى جما آرامش محرز گرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 97/06/20- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

چهارشنبه 97/07/04- م الف/365
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

برابر راى شماره 139760322003001057 مورخه 1397/5/2 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ذوالفنون كرد فرزند محمد بشماره شناسنامه 275 صادره از خاش در يك باب خانه 
به مســاحت 250 مترتمربع قســمتى از پالك 19 فرعى از 496- اصلى قطعه 1 واقع  در كوچه منشــعبه از كوچه 
منشــعبه از خيابان صياد شــيرازى بخش 4 بلوچستان شــهر خاش خريدارى از مالك رسمى خانم نور بى بى كردى 
تمندانــى محرز گرديده اســت لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 97/06/20- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 97/07/04- م الف/375
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 139760322003001159 مورخــه 1397/5/14 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 سيما ريگى كوشه فرزندداداله بشماره شناسنامه 3710172926 صادره 
از خــاش در يك باب خانه به مســاحت 238/50 مترمرقع قســمتى از پالك 674 اصلى قطعــه 1 واقع در اراضى 
خليل آباد بخش 4 بلوچســتان شــهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى على زارع پور 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 شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: سه شنبه 97/06/20- تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 

97/07/04- م الف/371
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

برابر راى شماره 139760322003001049 مورخه 1397/5/2 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى گنجك شــهنوازى فرزند دوست محمد بشماره شناسنامه 1221 در يك باب خانه 
به مساحت 256/80 مترمربع قسمتى از پالك 695- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن حبش كوچه منشعبه از 
كمربندى 7 مترى بلوار پيامبر اعظم بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى جنگى حسين زهى 
زمانى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
، دادخواســت 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. تاريخ انتشــار نوبت اول: سه شنبه 97/06/20- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 97/07/04- م الف/370
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى مزايده اموال منقول و غير منقول (سند رهنى)
شماره پرونده: 139504029105000181- به موجب پرونده اجرائى مكانيزه 9500214 له 
بانك صنعت و معدن سمنان به نشانى سمنان ، بلوار معلم ، روبروى سازمان مسكن و شهرسازى عليه 
1- شــركت ظريف نام دامغان شــماره ثبت 204755 تاريخ ثبــت 1382/3/28 محل ثبت تهران به 
شناسه  ملى 10102464358 به نشانى دامغان شهرك صنعتى خيابان پژوهش نبش خيابان كارگر 4 
(بدهــكار) و 2- آقــاى منوچهــر نعيــم آبــادى فرزنــد عبدالحميد به شــماره شناســنامه 812 متولد 
1339/2/1 صــادره از تهــران به كدملى 0046409033 و آقاى مجيد نعيم آبادى فرزند منوچهر به 
ش ش 8197 متولــد 1363/4/4 صــادره از تهــران بــه كدملى 0075477386 هر دو به نشــانى 
دامغــان شــهرك صنعتى ، خيابان پژوهش ، نبــش خيابان كارگر 4 (متعهدين) و 3- خانم فرشــته آل 
قربان قاضى محله فرزند رجبعلى به شــماره شناسنامه 1501 متولد 1356/6/30 صادره از لنگرود 
به كدملى 2708996746 به نشانى تهران خيابان خاوران ، خيابان نفيس ، كوچه غنى زاده ، بن بست 
دوم پالك يك ، كدپستى 1795615361 و آقاى قاسم بابائى فرزند عبداله به شماره شناسنامه 16 
متولد 1345/8/1 صادره از ســاوه به كدملى 6189836089 به نشــانى تهران ، بزرگراه رســالت ، 
مجيديــه جنوبى ، كوچه برهانــى ، پالك 16 طبقه همكف كدپســتى 1633634161 (راهنين) ، بانك 
صنعت و معدن به اســتناد قرارداد رهنى شــماره 3316 مورخ 1392/10/30 تنظيمى دفتر اســناد 
رســمى شــماره 24 ســمنان جهــت وصــول مبلــغ الزم االجــرا 2/854/225/745 ريــال كــه مبلغ 
2/529/928/424 ريــال بابــت اصــل طلــب و مبلــغ 259/159 ريــال بابــت حــق بيمــه و مبلغ 
324/038/162 ريال بابت خسارت تاخير تا تاريخ 1395/1/18 كه از تاريخ ياد شده به بعد تا روز 
وصول كليه طلب طبق مقررات روزانه مبلغ 2/010/080 ريال بابت خســارت تاخير روزانه به مبالغ 
فوق اضافه مى گردد اجرائيه صادر نمود كه پس از تشكيل پرونده كالسه 9500214 دائر در اجراى 
ثبت اســناد رســمى شهرستان ســمنان و كالســه پرونده 9501039 دائر در اداره اول اجراى اسناد 
رســمى تهران و كالسه پرونده اجرايى 9500065 دائر در اجراى ثبت اسناد و امالك دامغان اجرائيه 
به كليه مديونين ابالغ قانونى گرديد و پس از طى مراحل قانونى و قطعيت ارزيابى اموال مورد رهن ، 
بســتانكار تقاضاى مزايده اموال مورد رهن را نمود همچنين بستانكار طى نامه شماره 15/970301 
مورخ 1397/2/30 اعالم نمود پس از صدور اجرائيه هيچ وجهى از مديونين وصول ننموده اســت و 
اموال مورد رهن تا تاريخ 97/7/18 داراى بيمه نامه آتش ســوزى مى باشــد لذا به شرح الف- پاسخ 
اســتعالم جريان ثبتى اداره ثبت اســناد و امالك قلهك ؛ سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان 
واقــع در طبقه همكف به مســاحت 62/72 مترمربع كه مقــدار 5/83 مترمربع بالكن جنوبى و مقدار 
5/76 مترمربع سمت شمال آن هنگام نوسازى جزء گذر خواهد شد قطعه اول تفكيكى شماره 3268 
فرعى از 48 اصلى مفروز و باقيمانده فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش 11 تهران و ششدانگ يك 
بــاب انبارى به مســاحت 27/90 مترمربع قطعه اول تفكيكى واقع در طبقه زيرزمين با حدود شــماال 
ديوار و پنجره به كوچه وضع موجود شــرقا ديوار به قطعه ســوم تفكيكى قبلى جنوبا در 5 قسمت لبه 
بالكن مســقف است به حياط مشــاعى غرباً اول ديوار به قطعه 5 تفكيكى قبلى دوم در 4 قسمت در و 
ديوار به راه پله مشــاعى قســمتى از كف روى قســمت پر عرصه و قســمتى ديگر با ســقف زيرزمين 
مشترك و سقف آن اشتراكى است حدود انبارى شماالً ديوار به قسمت پر عرصه شرقا به قسمت پر 
مجاور جنوبا در ســه قســمت در و ديوار به حياط مشاعى غرباً به قسمت پر مجاور ذيل ثبت 333883 
صفحه 142 دفتر 1299 به نام زهرا طاولى ثبت و سند مالكيت آن صادر شده و به موجب سند قطعى 
شــماره 73532 مورخ 81/9/17 دفتر 112 تهران به قاســم بابايى انتقال يافته و به موجب ســند 
شماره 3316 مورخ 92/11/6 و 3441 مورخ 92/12/19 تنظيمى دفتر 24 اسناد رسمى سمنان در 
رهن بانك صنعت و معدن شعبه سمنان قرار گرفته و نسبت به آن اجراييه صادر شده است. ب- بر 
اســاس پاســخ اســتعالم جريان ثبتــى اداره ثبت اســناد و امالك خاوران؛ ســند مالكيت ششــدانگ 
يكدستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم به مساحت 44/50 مترمربع قطعه دوم به پالك 1119 فرعى 
از 4415 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 1000 فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش 7 تهران با 
حدود شماالً ديوار به پالك 4415/1014 شرقا ديوار و پنجره به فضاى حياط جنوبا در سه قسمت كه 
دوم غربى است ديوار به باقيمانده 4415 دوم و سوم درب و ديوار به راه پله غرباً پنجره و ديوار به 
فضاى خيابان 10 مترى كف با ســقف تحتانى و ســقف با فوقانى مشترك است ذيل صفحه 413 دفتر 
2179 ثبت 352941 به نام سياوش فرامرزى ثبت و سند به شماره چاپى 572726 صادره گرديده 
اســت ســپس مع الواســطه برابر ســند انتقال 10893 دفتر 1231 پالك مزبور به خانم فرشته آل 
قربان قاضى محله واگذار گرديده اســت و بموجب ســند رهنى شــماره 3316-92/11/6 و 3441 
مورخ 92/12/19 دفترخانه شــماره 24 ســمنان در رهن بانك صنعت و معدن قرار دارد ضمناً پالك 
فــوق به مــورد ثبت 2279 صفحه 164 دفتر 17 اين اداره انتقال يافته اســت لذا اموال مورد رهن 
پس از ارجاع به كارشناسان رسمى دادگسترى ارزيابى قطعى گرديد كه در گزارش كارشناسان رسمى 
دادگسترى تشريح گرديده است 1- طى مراجعه و بازديد آپارتمان قطعه دوم به پالك 1119 فرعى از 
4415 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 1000 فرعى از اصلى مذكور واقع در تهران خيابان خاوران 
خيابان تفرشى بعد از كوچه سمنانى پالك 67 قديم و 69 جديد طبقه دوم كدپستى 1794884965 
ضمن بررسى تصوير اسناد و مدارك ارائه شده و همچنين بر اساس استعالم ثبت بشماره 19864-
95/11/9 و 35017-96/4/14 اداره ثبت اسناد و امالك خاوران ششدانگ يك دستگاه آپارتمان 
واقــع  در طبقه دوم به مســاحت 44/50 مترمربع قطعه دوم به پــالك 1119 فرعى از 4415 اصلى 
مفــروز و مجزى شــده از پــالك 1000 فرعــى از اصلى مذكور واقــع در بخش 7 تهران ذيل شــماره 
352941 صفحــه 413 دفتر 2179 به شــماره چاپى 572726 كه به نام ســياوش فرامرزى ثبت و 
صادر گرديده اســت سپس مع الواسطه بموجب سند انتقال شماره 10893-90/10/22 دفترخانه 
1231 تهــران بــه خانم فرشــته آل قربان قاضى محله منتقل و ســپس بموجب ســند رهنى شــماره 
3316-92/11/6 و 3441 مورخ 92/12/19 دفترخانه شــماره 24 سمنان در رهن بانك صنعت و 
معدن قرار گرفته اســت كه نســبت به ســند اوليه اجرائيه صادر گرديده است الزم به ذكر است كه 
پــالك فــوق به مورد ثبت 2279 صفحه 164 دفتر 17 اين اداره انتقال يافته اســت حدود آپارتمان: 
شــماالً ديوار به پالك 4415/1014 شــرقا، ديوار و پنجره به فضاى حياط جنوبا: در 3 قسمت كه دوم 
غربــى اســت ديوار به باقيمانــده 4415 دوم و ســوم درب و ديوار به راه پله غرباً پنجــره و ديوار به 
فضاى خيابان 10 مترى كف با سقف تحتانى و سقف با كف فوقانى مشترك است آپارتمان مذكور واقع 
در ســاختمانى احداثــى بر روى عرصه طبق ســند به مســاحت 67/22 مترمربع و پــس از اصالحى به 
مساحت 67/22 مترمربع (طبق كپى پيمانكار شماره 152053389-81/7/10 شهردارى منطقه 15 
تهران ) و در 4 طبقه شــامل (زيرزمين ، همكف و 2 طبقه روى همكف) 3 واحد مســكونى و يك واحد 
تجارى در همكف ، نماى ساختمان سنگ ، اسكلت فلزى ، سقف تيرچه بلوك ، كاربرى مسكونى با قدمت 
حدوداً 20 سال ، در ورودى ساخمان فلزى با شيشه هاى مشبك ، حياط پشت ساختمان بوده (جنوبى) 
و فاقد آسانسور مشاعى است.راه پله در طبقات: كف سنگ و ديوار گچ و نقاشى ، مشخصات آپارتمان 
مورد ارزيابى: در ورودى آپارتمان چوبى شــامل پذيرايى (پنجره رو به حياط) ، كف موزاييك و موكت و 
ديوارها گچ و نقاشى ، 1 اتاق خواب (پنجره رو به خيابان تفرشى) ، كف موزاييك و موكت و ديوارها گچ 
و نقاشــى و داراى كمــد ديــوارى ، آشــپزخانه OPEN و كابينت هــاى فلزى با كف و ديوارها كاشــى ، 
سرويس بهداشتى و حمام: كف و ديوارها كاشى ، سيستم گرمايش بخارى گازى و سيستم سرمايشى 
كولر آبى و داراى برق اختصاصى و گاز آب اشتراكى مى باشد. ضمناً در هنگام بازديد آپارتمان مذكور 
در تصــرف مالــك قرار داشــت لذا با توجه به توضيحات فوق ، قدمت ، موقعيت ، نوع كاربرى و ســاير 
عوامل موثر در ارزيابى ، ارزش ششدانگ آپارتمان مذكور ، بدون در نظر گرفتن هر گونه بازداشتى ، 
ســابقه وقف مصادره و بدهى و در صورتيكه قابليت نقل و انتقال در دفاتر اســناد رســمى را داشته 
باشد به مبلغ 712/000/000 ريال (هفتاد و يك ميليون و دويست هزار تومان) تعيين و اعالم مى 
گــردد. 2- همچنين پس از مراجعه و بازديد آپارتمان قطعه اول تفكيكى شــماره 3268 فرعى از 48 
اصلى مفروز و باقيمانده فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش 11 تهران واقع در تهران ، خيابان استاد 
حســن بنا (مجيديه جنوبــى) كوچه برهانى ، پالك 16 جديد (بدليل دسترســى 2 طرفــه هم از كوچه 
برهانى پالك 16 و هم از كوچه بن بســت قهارى پالك 20 قديم و 13 جديد ) طبقه همكف و بررســى 
تصوير اسناد مدارك ارائه شده و همچنين پاسخ استعالم ثبت بشماره 44372-95/9/3 اداره ثبت 
اســناد و امالك قلهك ، ششــدانگ يكدســتگاه آپارتمان واقــع در طبقه همكف به مســاحت 62/72 
مترمربــع كه مقــدار 5/83 مترمربع بالكن جنوبى و مقدار 5/76 مترمربع ســمت شــمال آن هنگام 
نوســازى جزء گذر خواهد شــد قطعه اول تفكيكى شماره 3268 فرعى از 48 اصلى مفروز و باقيمانده 
فرعــى از اصلــى مذكور واقــع در بخش 11 تهران و ششــدانگ يك باب انبارى به مســاحت 27/90 

مترمربع قطعه اول تفكيكى واقع  در طبقه زيرزمين ثبت شــده ذيل شــماره 333883 صفحه 142 
دفتر 1299 به نام زهرا طاولى ثبت و ســند مالكيت آن صادر شــده و به موجب ســند قطعى شــماره 
73532 مورخ 81/9/17 دفتر 112 تهران به قاســم بابايى انتقال يافته و به موجب ســند شــماره 
3316-92/11/6 و 3441-92/12/19 تنظيمــى دفتر 24 اســناد رســمى ســمنان در رهن بانك 
صنعت و معدن شــعبه ســمنان قرار گرفته و نسبت به آن اجرائيه صادر شــده است حدود آپارتمان 
شماالً ديوار و پنجره به كوچه وضع موجود شرقا ديوار به قطعه سوم تفكيكى قبلى جنوبا در 5 قسمت 
لبه بالكن مسقف است به حياط مشاعى غربا اول ديوار به قطعه 5 تفكيكى قبلى دوم در 4 قسمت در 
و ديوار به راه پله مشــاعى قســمتى از كف روى قســمت پر عرصه و قســمتى ديگر با سقف زيرزمين 
مشترك و سقف آن اشتراكى است حدود انبارى شماال ديوار به قسمت پر عرصه شرقاً به قسمت پر 
مجاور جنوباً در ســه قســمت در و ديوار به حياط مشاعى غرباً به قسمت پر مجاور ، آپارتمان مذكور در 
ســاختمانى احداثى بر روى عرصه طبق ســند به مســاحت 99 مترمربع و پس از اصالحى به مســاحت 
82/50 مترمربع (طبق كپى پيمانكار شماره 21495-78/10/27 شهردارى منطقه 8 تهران) و در 3 
طبقه شامل (همكف و 2 طبقه روى همكف) دو بر ، 3 واحدى ، نماى ساختمان آجر CM3 هم از سمت 
كوچه برهانى و هم از ســمت بن بســت قهارى ، اسكلت فلزى ، سقف تيرچه بلوك ، كاربرى مسكونى با 
قدمت حدوداً 24 سال ، در ورودى ساختمان فلزى با شيشه هاى مشجر حياط (از سمت خيابان برهانى) 
پشت ساختمان بوده (ملك جنوبى) و فاقد آسانسور مشاعى است زيرزمين: كه  دسترسى آن از طرف 
در كوچه بن بســت قهارى يا از ســمت اتاق خواب طبقه همكف ميســر اســت و در مالكيت مالك طبقه 
همكف مى باشد راه پله: كف سنگ و ديوار گچ و نقاشى ، مشخصات آپارتمان مورد ارزيابى : در ورودى  
آپارتمان فلزى به پنجره هاى شيشه اى مشجر ، شامل: هال كوچك و پذيرايى: كف موزاييك و موكت و 
ديوارها كاغذ ديوارى ، 1 اتاق خواب كف موزاييك و موكت و ديوارها كاغذ ديوارى (پنجره رو به حياط) 
، آشــپزخانه OPEN (با پنجره فلزى رو به حياط) و كابينت MDF با كف و ديوارها كاشــى ، ســرويس 
بهداشــتى و حمام مشترك و كف و ديوارها كاشى ، سيستم گرمايش بخارى گازى و سيستم سرمايش 
كولــر آبى و داراى برق اختصاصى و گاز ، آب مى باشــد بــا توجه به توضيحات فوق، قدمت ، موقعيت ، 
نوع كاربرى و ســاير عوامل موثر در ارزيابى ، ارزش ششــدانگ آپارتمان مذكور ، بدون در نظر گرفتن 
هر گونه بازداشــتى ، ســابقه وقف ، مصــادره و بدهى و در صورتيكه قابليت نقــل و انتقال در دفاتر 
اســناد رســمى را داشــته باشــد به مبلغ 1/693/440/000 ريال (يكصد و شــصت و نه ميليون و 
ســيصد و چهــل و چهار هزار تومان) تعييــن و اعالم مى گردد. 3- همچنين امــوال منقول مورد رهن 
بشرح ذيل ارزيابى گرديد: 1- يكدستگاه قله بر با قطر تيغه حدود 1/7 مترى با چهار ستون به ارتفاع 
4 متر با الكتروموتور  125hp.980rpm به همراه تابلوى فرمان با كليد اصلى مينياتورى 250 آمپر و 
يك كنتاكتور HIMC110B و دو كنتاكتور 150a-MC واينورتور VFD-B3,7KW مارك DELTA و 
فيوزهــا و رله هــا وكنتاكتورهاى متعلقه به ارزش 660/000/000 ريال 2- يكدســتگاه قله بر 30 
تيغه با چهارستون به ارتفاع 4 متر با الكتروموتور 125hp/980rpm به همراه تابلوى فرمان با كليد 
 DELTA مارك VFD-M3,7KW 150 واينورتورa-MC اصلى مينياتورى 250 آمپر و ســه كنتاكتور
و فيوزها و رله ها و كنتاكتورهاى متعلقه به ارزش 970/000/000 ريال 3- يكدستگاه كف بر با دو 
ستون چهار مترى و دهانه 6 مترى با الكتروگيربكسها و ماردونهاى حركتهاى طولى و عرضى و در ارتفاع 
به همراه تابلوى فرمان و كنترل به ارزش 245/000/000 ريال 4- يكدســتگاه پيش ساب 3+4 با 
ســه الكتروموتور 25 اســب 1400 دور و 4 الكتروموتور KW 7,5 چينى با الكتروگيربكسهاى حركت 
طولى و حركتهاى ديگر مجموعه ، مارك دستگاه ALAOW با سيستم كنترل و تابلوى فرمان مربوطه به 
 2,2 KW ارزش 750/000/000 ريال 5- يك مجموعه خط رزين به طول 17 متر با الكتروگيربكس
حلزونى انتقال حركت به همراه 3 عدد فن دمنده با الكتروموتورهاى مربوطه و 3 عدد كوره با مشعلهاى 
گازســوز به همراه سيستم كنترل و فرمان به ارزش 315/000/000 ريال 6- يكدستگاه ساب 14 
كله مــارك ALAOW با 14 عدد الكتروموتور rpm 1450 , KW7,5 و الكتروگيربكس KW4 حركت 
طولى و ديگر الكتروگيربكســهاى حركتى دســتگاه به همراه تابلوى فرمان و كنترل دســتگاه به ارزش 
1/200/000/000 ريال 7- دو دســتگاه كله بر سنگ با عرض ميز 80 سانتيمتر و الكتروموتور 10 
اســب و الكتروگيربكس حركت عرضى جمعاً 290/000/000 ريال 8- يك دســتگاه طولى بر سنگ ، 
تك محوره عرض 1 متر و الكتروموتور rpm1400 , KW30 به همراه تابلوى فرمان و كنترل دستگاه 
به ازش 170/000/000 ريال 9- يك دستگاه واگن حمل سنگ برقى به ابعاد حدود 1,5*2,5 متر با 
الكتروموتور مربوطه و 4 دســتگاه واگن  دســتى به ابعاد حدود 2*2 متر جمعاً 150/000/000 ريال 
10- چهــار عــدد ميز برقى بطول حدود 5 مترى جمعاً بطول 20 متر به همراه الكتروموتورهاى مربوطه 
60/000/000 ريال 11- يك دستگاه ميز انتقال به ابعاد حدود 4*5 متر داراى سه الكتروگيربكس 
4 اسب و غلطكها و تسمه هاى انتقال دهنده 190/000/000 ريال 12- يكدستگاه جرثقيل دروازه 
اى 30 تن به همراه وينچ و گيربكسهاى حركتهاى طولى و عرضى و سيم بكسل و قالب مربوطه با دهانه 
حــدود 12 متــر و طــول 22 متــر و تابلــوى فرمــان و كنتــرل دســتگاه بصــورت كامــل بــه ارزش 
850/000/000ريال 13- يك دستگاه جرثقيل بازويى بدون پالك مشخصات به طول بازويى حدود 
6 متر مارك BAHARAN MACHINE با دو الكتروموتور 2 اسب حركت طولى و باالبرنده به ارزش 
70/000/000 ريــال 14- يك دســتگاه جك پالت 3 تن بــه ارزش 15/000/000 ريال كه ارزش 
كل ماشين آالت جمعاً مبلغ 5/935/000/000 ريال (پنج ميليارد و نهصد و سى و پنج ميليون ريال) 
مى باشــد. لكن پس از تكميل مراحل اجرايى و قطعيت ارزيابى ها و اعمال ماده 123 از ســوى اداره 
اول اجراى اســناد رســمى تهران و اجراى ثبت دامغان مزايده اموال غير منقول از مبلغ پايه ارزيابى 
2/405/440/000 ريــال (دو ميليــارد و چهارصــد و پنج ميليــون و چهارصد و چهل هــزار ريال) و 
مزايده اموال منقول از مبلغ پايه ارزيابى 5/935/000/000 ريال (پنج ميليارد و نهصد و سى و پنج 
ميليون ريال) در اجراى ثبت محل تنظيم اسناد رهنى كه شهرستان سمنان است تشكيل و به باالترين 
قيمت پيشــنهادى واگذار خواهد شــد. ضمناً در روز مزايده نيم عشــر اجرايى و حق مزايده و ســاير 
هزينه هاى مربوطه طبق ماده 40 آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم االجرا نقداً وصول و همچنين 
بدهى هاى مالياتى و حق انشــعاب آب و برق و گاز و ... و كليه بدهى هاى اموال مورد مزايده فوق به 
دولت كه مشخص نبوده بر عهده برنده مزايده است مزايده در روز سه شنبه مورخ 1397/7/10 از 
ساعت 9 الى 12 ظهر در محل اجراى ثبت سمنان به نشانى سمنان ميدان مطهرى، بلوار مدرس، اداره 
ثبت اســناد و امالك شهرستان سمنان ، شــعبه اجرا برگزار مى گردد. فروش نقدى بوده و خريداران 
مى توانند در وقت مقرر در محل حضور يافته و درجلسه شركت نمايند در صورتيكه اموال منقول و 
غير منقول باالتر از مبلغ مندرج در آگهى فروخته شود از خريدار بر اساس مبلغ پيشنهادى نسبت به 
وصول حق مزايده (مازاد مبلغ پايه ارزيابى) و ســاير هزينــه هاى مربوطه قانونى و حقوق دولتى نقداً 
اقدام مى گردد و در صورت عدم شــركت خريداران اموال مورد مزايده به بستانكار واگذار و هزينه 
هاى قانونى اخذ و وصول خواهد شــد. ضمنا شــركت در جلســه براى عموم آزاد اســت و چنانچه روز 
تعيين شــده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلســه مزايده در همان ساعت و مكان 

تشكيل خواهد شد. تاريخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/6/20
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

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

برابــر راى شــماره 139760322003001166 مورخــه 1397/5/15 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 محمد چاه كمالى فرزند عبدالواحد به شماره شناسنامه 3710443687 
صادره از خاش در يك باب خانه به مساحت 230 مترمربع قسمتى از پالك 1942- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى 
جما آرامش كوچه منشعبه از خيابان سرباز بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى جما آرامش 
محرز گرديده اســت 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 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 
، دادخواســت 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. تاريخ انتشــار نوبت اول: سه شنبه 97/06/20- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 97/07/04- م الف/374
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

شھرستان ھا10 سه شنبه  20 شهريور 1397  شماره41137 

بازديد اعضاى كارگروه پدافند غيرعامل آب 
 استان قزوين از تاسيسات شركت

 آب و فاضالب روستايى
ــاعى و ايجاد هماهنگى هاى  ــريك مس  با هدف تش
بيشتر، اعضاى كارگروه پدافند غيرعامل آب استان قزوين 
از تاسيسات مشترك كندر شهرستان تاكستان و مجتمع 
قاقازان شهرستان قزوين بازديد كردند. در اين بازديد مواردى 
چون حفاظت فيزيكى تاسيسات مورد اشاره، دوربين هاى 
مداربسته، دستگاه اعالم خطر و خبر، سيستم كارت خوان 
هوشمند آبگيرى تانكرها، سامانه هاى نوين گندزدايى آب 
ــاميدنى، تابلوهاى راه انداز نرم، كنتورهاى هوشمند و  آش

سيستم تله مترى مورد بازديد اعضاء قرار گرفت.

 استقرار 192 پايگاه جشن عاطفه ها در
 استان مركزى

مديركل كميته امداد استان مركزى در نشست خبرى 
كه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد به تبيين برنامه هاى 
جشن عاطفه ها پرداخت.  قنبر موسى نژاد ، مدير كل كميته 
امداد استان مركزى با بيان اينكه جشن عاطفه ها فرصتى 
براى مهرورزى و همدلى ، گفت : امسال جشن عاطفه ها با 
شعار "لبخند مهر بسته به مهر شما" در دو مرحله روز 15 و 
16 شهريور در پايگاه هاى اصلى كميته امداد و ميعادگاه هاى 
نماز جمعه و همچنين 11 مهر ماه در سطح مدارس برگزار 
مى شود. وى با اشاره به اينكه تعداد پايگاه هاى جشن عاطفه ها 
در سال جارى به نسبت سال گذشته كاهش يافته وبيشتر 
برنامه هاى چهره به چهره و ديدار با خيران تدارك ديده شده 
ــت ، افزود : امسال 192 پايگاه  ثابت و سياركميته امداد  اس
ــتان مركزى آماده دريافت كمك هاى مردمى در جشن   اس
عاطفه ها است كه از اين تعداد 32 پايگاه ثابت ، 36 پايگاه 
ــراى جمع آورى  ــيار ب ــوكارى و 124 پايگاه س  مركز نيك
كمك هاى مردمى در نظر گرفته شده است. وى از دريافت 
كمك هاى مردمى با استفاده از روش هاى نوين خبر داد و 
ــال عدد 3 به  ــت : خيران و نيكوكاران مى توانند با ارس گف
شماره 30003333 و نصب اپليكيشن سنا ، شماره گيرى 
ــوكارى 0968877 و يا از  كد# 086*8877* ، تلفن نيك
طريق سايت امداد كمك هاى خود را به حساب خانوارهاى 
نيازمندواريز كنند. وى توسعه فرهنگ انفاق و نيكوكارى را 
از اهداف كميته امداد در برگزارى جشن هاى نيكوكارى و 
ــان كرد : در حال حاضر بيش از پنج  عاطفه ها عنوان و بي
ــجو تحت حمايت  ــش آموز و 780 دانش ــزار و 300 دان ه
كميته امداد هستند  كه از اين تعداد هزارو 146 دانش آموز 
ــتان زندگى مى كنند.  وى از افزايش  درمناطق محروم اس
ضريب خدمت رسانى در مناطق محروم استان خبر داد و 
ــجويان تحت  گفت : براى هر كدام از دانش آموزان و دانش
حمايت در آستانه آغاز سال تحصيلى مبلغ 120 هزار تومان 
ــده كه اميدوريم  كمك هزينه تحصيلى اختصاص داده  ش
ــتان در جشن ــت اس  با همكارى خيران و مردم نوع دوس

 عاطفه ها اين مبلغ به 200 هزار تومان افزايش يابد.
 

مديركل كميته امداد كهگيلويه اخبار ــى از ميزان يـاســوج و بويراحمد گزارش
ــته تاكنون ــال گذش  كمك هاى مردمى از ابتداى س

 ارائه داد. 
ــد محبى، مديركل كميته امداد كهگيلويه و  فري
ــالت هاى اساسى  بويراحمد، بابيان اينكه يكى از رس
كميته امداد توسعه و ترويج فرهنگ انفاق در جامعه 
است، افزود: در حال حاضر اين نهاد بخشى از اعتبارات 
ــاق از طريق  ــود را به صورت انف ــى خ محروميت زداي
ــت و در بخش هاى مختلف  ــاى مردم درياف كمك ه
ــل،آزادى زندانيان،  ــه جهيزيه، درمان، تحصي از جمل
مسكن، معيشت و ساير موارد براى نيازمندان هزينه 
مى كند.  وى با اشاره به اينكه از ابتداى سال گذشته 
تاكنون 35 ميليارد و 551 ميليون تومان درآمد كميته 
ــنين،  امداد از محل انفاق در قالب اكرام ايتام و محس
صدقات، زكات، مراكز نيكوكارى و كمك هاى مردمى 

جمع آورى شده است. 
محبى با اشاره به اينكه بيست و چهارم ذى الحجه 
به عنوان روز انفاق نام گذارى شده است، گفت: در اين 
ــى (ع) در حال ركوع  ــرت اميرالمؤمنين عل روز حض
ــوره مائده  ــائل داد و آيه 55 س ــتر خود را به س  انگش

(انما وليكم اهللا و رسوله) در همين رابطه نازل شد. 
ــش مال به  وى بابيان اينكه انفاق به معنى بخش
فقيران براى كسب رضاى خداست، تصريح كرد: انفاق 

از امور مهم براى رفع فاصله طبقاتى و رسيدن انسان ها 
به سعادت و تكامل است.

مديركل كميته امداد كهگيلويه و بويراحمد بابيان 
اينكه انفاق و بخشش در راه خدا و كمك مالى به افراد 
ــت كه در آيات قرآن مجيد بر آن  محروم از امورى اس
تكيه شده و از نشانه هاى ايمان ذكرشده است، گفت: 
در فرهنگ اسالم انفاق مالى به شرط اينكه انگيزه اى 
جز رضاى پروردگار نداشته باشد و از هرگونه رياكارى 

و منت و آزار خالى باشد از بهترين اعمال است.
محبى با اشاره به اينكه محور برنامه هاى كميته 
امداد قرآن و سيره اهل بيت(ع) است، اظهار كرد: آيه 
ــت، به  ــره كه معروف به آيه انفاق اس ــوره بق 274 س
ــب و روز و نهان  ــتايش كسانى پرداخته كه در ش س
و آشكار انفاق مى كنند -الذين ينفقون اموالهم باليل 
والنهار سرا وعالنيه فلهم اجرهم عند ربهم والخوف 
عليهم و الهم يحزنون-كسانى كه دارايى هاى خود 

ــكارا، انفاق مى كنند،  ــب و روز، و نهان و آش را در ش
پاداش آنان نزد پروردگارشان براى آنان خواهد بود، و 

نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى شوند.
ــن عاطفه ها براى  وى در پايان به برگزارى جش
ــاره و بيان كرد: در  كمك به دانش آموزان نيازمند اش
آستانه برگزارى مرحله اول جشن عاطفه ها در روزهاى 
ــهريورماه از مردم خير و نيكوكار دعوت  15 و 16 ش
مى كنيم تا با مشاركت در اين جشن ياريگر نيازمندان 

كميته امداد باشند. 
ــه و بويراحمد  ــه امداد كهگيلوي مديركل كميت
ــاى مردمى  ــاى پرداخت كمك ه ــن راهه از مهم تري
ــن عاطفه ها را عالوه بر حضور در پايگاه هاى  به جش
ــاب  ــاد، واريز كمك هاى نقدى به شماره حس اين نه
ــماره كارت  ــى و ش ــك مل 0111585352001 بان
ــى  پيامك ــامانه  س   6037991899956720

#3*5*074*8877* اعالم كرد.  

 كمك 35ميليارد تومانى كهگيلويه و بويراحمدى ها
 به نيازمندان كميته امداد 

وه جھادی به نقاط مختلف  اعزام۲۰۰ گر
وم استان بوشھر محر

ــيج سازندگى  ــازمان بس رئيس س ــهر از اعزام 200 گروه بـوشـهـر استان بوش
ــتان  جهادى جهت محروميت زدايى به نقاط مختلف اس

بوشهر خبر داد.
ــگاران در  ــى فر در گفت وگو با خبرن ــار عباس ذوالفق
ــهريكى از مأموريّت هاى مهم سپاه، خدمات رسانى  بوش
به روستاها و مناطق كم برخوردار با بهره  گيرى از ظرفّيت 
ــار مختلف بسيج  دانست  و اظهار داشت: بسيجيان  اقش
در قالب گروه  هاى مختلف جهادى در روستاها و مناطق 
ــى در حوزه  هاى  ــوردار  با توان علمى و تخصص كم برخ
مختلف علمى و آموزشى، بهداشتى و درمانى و آموزشى 
خدمات رسانى مى كنند. وى افزود: اين گروه هاى جهادى 
در بخش هاى عمرانى، درمانى، آموزشى، فرهنگى و هنرى 

در نقاط مختلف استان بوشهر خدمات رسانى مى كنند.
رئيس سازمان بسيج سازندگى سپاه امام صادق(ع) 
ــاره به اينكه گروه هاى جهادى در ــهر با اش ــتان بوش  اس
ــاورزى، اعزام تيم  هاى پزشكى   عرصه هاى مختلف كش
ــانى مى   و اجراى پروژه هاى مختلف عمرانى خدمات رس
كنند اظهار داشت: حضور جهاد گران بسيجى در روستاها 
ــمندى  ــق كم برخوردار داراى آثار و بركات ارزش و مناط
ــترش فرهنگ كار، تالش و سازندگى،  است چراكه گس
ــاد ــان و ايج ــى در جوان ــاورى و خوداتكاي ــاد خودب  ايج
ــدوارى در مردم فراهم  ــوش بينى و امي ــه هاى خ  زمين
ــى فر از اعزام 200 گروه و اردوى  مى كنند. ذوالفقار عباس
جهادى خبرداد و بيان كرد: اين اردوى جهادى در قالب 
ــهريور ماه به مدت 20  رزمايش خدمت از تاريخ 9 ش
روز با همكارى 200 گروه جهادى متشكل از محالت، 

دانشجويى و ديگر اقشار بسيج برگزار مى شود.

تدابیر ایمنی سازمان آتش نشانی برای 
ایام محرم

خدمات ايمني شهردارى اصفهان از اصـفـهـان  مدير عامل سازمان آتش نشانى و 
آماده باش اين سازمان در راستاي ارتقاى ايمنى هيأتهاى 
ــزاداري حضرت  ــم ع ــام محرم و مراس ــى براى اي مذهب

اباعبداهللا الحسين (ع) خبر داد.  
محسن گالبي در مورد تمهيدات سازمان آتشنشانى 
براى ايام محرم اظهار كرد: سازمان آتش نشاني و خدمات 
ــروع مراسم  ــهرداري با توجه به آغاز محرم و ش ايمني ش
ــين (ع) و به منظور  ــداهللا الحس ــزاداري حضرت اباعب  ع
ايمن سازي محيط براي عزاداران حسيني در هيأت ها و 
تكايا، اقدامات الزم را در دو مرحله قبل از برپايي ايستگاه 
ــم  صلواتي و يا خيمه هاي عزاداري و بعد از برپايي مراس
انجام مي دهد.  وي با اشاره به اقدامات سازمان آتش نشاني 
قبل از برپايي ايستگاه صلواتي اذعان داشت: كارشناسان 
سازمان از هيأت ها، تكايا و خيمه هاي عزاداري بازديد و 
موارد ايمني را بررسي مي كنند، همچنين ايستگاه هاي 
صلواتي و ... روز بعد توسط فرماندهان شيفت ايستگاه ها 
مجدداً بررسي مي شود.    مدير عامل سازمان آتش نشانى 
ــهردارى اصفهان اضافه كرد: خاموش  و خدمات ايمني ش
كننده هاي دستي نيز به صورت امانت به متوليان مراكز 
عزاداري و تكايا تحويل داده مي شود تا حوادث احتمالي را 
مهار كنند. وي اعزام و استقرار نيرو با خودروهاي اطفائيه و 
يا موتور سيكلت به محل هاي عزاداري و معابر پر ترافيك 
شهر را از ديگر اقدامات اين سازمان به مناسبت ايام محرم 
برشمرد و تصريح كرد: بازديد دوره اي فرماندهان شيفت 
ــتمر و ارائه پيشنهاد  از محل هاي عزاداري به صورت مس
ــئولين و متوليان امر از اقدامات  و تذكرات ايمني به مس

پيشگيرانه سازمان آتش نشاني در اين ايام است.   

کنترل قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان 
نیاز به ھمکاری سازمان ھای ذیربط دارد

جلسه كارگروه پيشگيري از عرضه  خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي با زاهـــدان
ــازمان هاي عضو، مدير ، معاونين و  حضور نمايندگان س
كارشناسان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 

زاهدان امروزدر ستاد منطقه برگزار گرديد.
سرپرست منطقه زاهدان هدف از برگزاري اين جلسه 
ــوخت و راهكارهاي  ــي داليل افزايش مصرف س را بررس
كاهش مصرف و پيشگيري و مقابله با قاچاق سوخت به 
عنوان دليل اصلي افزايش مصرف فرآورده هاي نفتي در 

سيستان و بلوچستان عنوان نمود.
ــاره به اينكه  ــهبازي در اين جلسه با اش محسن ش
ــل اجتماعي باعث  ــه عنوان يك معض ــوخت ب قاچاق س
ــوخت و افزايش مصرف  ــف در جايگاه هاي س  ايجاد ص
فرآورده هاي نفتي شده است ؛ خواهان بررسي راهكارهاي 

مقابله با آن شد.
ــازمان هاي عضو را از  ــكاري و هم فكري س وي هم
ــوخت و جلوگيري از  جمله راهكارهاي كنترل قاچاق س

عرضه خارج شبكه فرآورده هاي نفتي عنوان كرد.
ــال كنترل و نظارت  ــت منطقه زاهدان اعم سرپرس
ــاركت  ــوخت با مش ــرد جايگاه هاي س ــتر برعملك  بيش
ــراي مصوبه نصب  ــري اج ــو، پيگي ــاي عض ــازمان ه  س
ــات  دوربين هاي (IPدار) در جايگاه ها و برگزاري جلس
تخصصي تر و موضوعي با سازمان هاي مختلف را از جمله 

مصوبات اين جلسه برشمرد.
ــه گزارش روابط عمومي منطقه زاهدان ، در بخش  ب
هايي از اين جلسه كارشناسان سازمان هاي عضو كارگروه 
نيز پيشنهادها و راهكارهايي جهت كاهش قاچاق سوخت 

و كاهش مصرف فرآورده هاي نفتي ارائه نمودند.

ساخت، نصب و راه اندازی موفقیت آمیز خط 
یکی وش کوره الکتر پنجم تولید پشم معدنی به ر

ــعود پيرجمالى مدير  مهندس مس پروژه هاى شركت تارابگين با اعالم اصـفـهـان
اين خبر گفت : اين شركت اولين توليدكننده عايق هاى 
ــم سنگ است كه در سال 56 توسط شركت  معدنى پش
اتريشى VOEST-ALPIN در كنار ذوب آهن با چهار 
ــد و مورد بهره بردارى  خط توليد  پشم سنگ احداث ش
قرارگرفت و از آن زمان تا كنون به دليل باال بودن كيفيت 
ــوالت خود، جزء توليد كنندگان مطرح عايق هاى  محص

معدنى در سطح كشور شناخته مى شود. 
نقش بهره گيرى از توان و انديشه داخلى

وى افزود : با توجه به نياز بازار و در ادامه بهره بردارى 
ــوز شركت در سال 95 ،  به دستور مدير  از كوره كك س
ــاخت يك خط توليد مشابه با خطوط  عامل شركت، س
ــى در ارديبهشت ماه سال جارى در  توليد شركت اتريش
دستور كار اين واحد قرار گرفت.  لذا با توجه به عدم وجود 
ــن واحد با بهره گيرى از  ــه و اطالعات مورد نياز ، اي نقش
تجارب ارزشمند بخش هاى داخلى كارخانه و با استفاده 
از روش مهندسى معكوس ، ساخت خط پنجم كوره برقى 
را  از اوايل خرداد ماه آغاز نمود و به لطف خدا و با همت و 
حمايت مدير عامل و ساير واحدهاى كارخانه  ، خط پروژه 
مذكور در مردادماه 97 استارت خورد  و مورد بهره بردارى 

آزمايشى قرار گرفت. 
ــان كرد:  ــى خاطر نش ــعود پيرجمال ــدس مس مهن
ــت آميز و بعد  ــى موفقي ــس از انجام اين روند آزمايش پ
ــم  ــام مراحل تكميلى خط پنجم، توليد نامى پش از انج
ــيار عالى در هفته اول شهريور ماه  ــنگ با كيفيت بس س
ــد  و اين خط جهت توليد مداوم  ــال جارى محقق ش  س

تحويل بهره بردار گرديد. 


