
شهرستانها4 پنج شنبه  27 دی 1397  شماره 4940 

آگهى مفقودى
اصل ســند مالكيت (برگ ســبز)خوردو  پرايد   به شــماره انتظامى  35  697 ق 21 و به شــماره شاســى 
S1412282200044 وشماره موتور 00658398 به نام   مصطفى عبدى اوزبك   مفقود شده و از درجه  اعتبار 

ساقط است� پارس آباد مغان

اينجانب توحيد حضرتى   مالك خودرو پژو 405   به شماره شاسى  NAAM01CA3BE213170و شماره 
موتور 204134  به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده ام لذا چنانچه هر 
كــس ادعايــى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى شــركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايد. بديهى است پس از انقضاى 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد پارس آباد مغان 

اصل ســند مالكيت (برگ ســبز)خوردو  پژو 405   به شــماره انتظامى  91 748 س 98  و به شماره شاسى 
NAAM01CA3BE213170  وشماره موتور 204134 به نام   توحيد حضرتى    مفقود شده و از درجه  اعتبار 

ساقط است� پارس آباد 

ســند كمپانى خودرو ســوارى ســايپا مدل 90به شــماره انتظامــى 788 ب99ايران49و به شــماره موتور 
4096317و شــماره شاســى S3412290905523 به نام محمود دهبان مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط 

مى باشد. ياسوج

برگ سبز(  شناسنامه)خودرو سوارى پرايد مدل88به شماره انتظامى 769ط24ايران 49و به شماره موتور 
2887859و شــماره شاســىS1422288069532 به نام رجب آب خزر مفقود گرديده واز درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد. ياسوج

مجوز حمل سالح شكارى به نام رضا جويا فرزند محمد على به مشخصات سالح: نوع سالح 1 لول ساچمه زنى 
ته پر كاليبر 12 شــماره ســالح: 8934161 مدل چخماقى ساخت تركيه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد. سقز

برگ ســبز سوارى پيكان مدل1372 رنگ سفيدروغنى بشــماره پالك ايران33-274 ن 66 بشماره موتور 
1127101001 و شماره شاسى 71400084 بنام امين اله رضائى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

(سبزوار)

كارت هوشمند بشماره 2207542 متعلق به اتوبوس بيابانى ولوو مدل 1387 رنگ زرد روغنى بشماره پالك 
ايران 49- 864 ع 21 شــماره موتور D7E10527048  و شــماره شاسى YV3R6K72784125947 بنام گل 

پسند حسن پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ ســبز و ســند كمپانى سوارى سپند پى كى مدل 1382 رنگ مشكى متاليك بشــماره پالك ايران 36-
667م27 بشماره موتور M13559363 وشماره شاسى 2018653 بنام بهروز گل محمد زاده مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

برگ ســبز خودرو ســوارى پرايد ســايپا به رنگ نوك مدادى متاليك مدل 1389 با شماره پالك 869 ج 17 
– ايران 75 با شــماره موتور 3649263 و شــماره شاســى S5420089004078  به نام حميد پور مزار فرزند 
صفرباشــماره شناســنامه 304 و شــماره ملى 6059948251 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى باشد . 

(كرمان)

شناســنامه مالكيت (برگ سبز) و ســند فروش خودرو پژو 405 به شــماره پالك ايران 95- 198س29 و 
شــماره موتور 12488118988  و شماره شاســى NAAM01CA99E854379 بنام محمدرضا افشارى مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سراوان

كارت فعاليت راننده حرفه اى (كارت هوشــمند)به شــماره 2021966 به تايخ صدور93/1/18 متعلق به 
مهران ميرزائى كدملى 5010230003 داراى گواهينامه 9101377626 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

سارى

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

برابر راى شماره139560301022008183 مورخ 1395/07/07هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبت ملك بهارستان تصرف مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى محمد ايوبى فرزند محمد حسين به شماره شناسنامه 1 صادره از جاپلق نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى در آن به مســاحت 112/20 متر مربع در قســمتى از پالك 166 فرعى از 149 اصلى واقع 
در تهران حوزه ثبتى شهرستان بهارستان خريدارى از مالك رسمى آقاى شيرعباس حبيبى محرز گرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــد ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از آن 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:12/ 1397/10                           تاريخ انتشار نوبت دوم1397/10/27

م الف/2586
عابدين نورى شيرازى –رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

آگهى دعوت شــركت معدنى ســبك پوكه خراسان( سهامى خاص) ثبت شده به شــماره 14491 و شناسه ملى 
10380301253 جهت تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده

بدين وسيله از كليه سهامداران شركت معدنى سبك پوكه خراسان ( سهامى خاص) به شماره ثبت 14491 
دعوت به عمل مى آيد تا در جلسه مجمع عادى به طور فوق العاده كه در ساعت 10 صبح مورخ 1397/11/10 در 

محل شركت به نشانى مشهد- خيابان كوهسنگى30 – ساختمان 118 تشكيل ميشود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده

-انتخاب اعضاى هيئت مديره
-انتخاب بازرسين

-انتخاب روزنامه كثير االنتشار
هيئت مديره شركت

اجرايئه
مشــخصات محكوم له افشين تقى لو فرزندمرادعلى بنشانى خوى خشــريعتى ك يزدانجوپ41-مشخصات 
محكوم عليه 1.رحيم يعقوبى فرزنديعقوب بنشــانى تهران ميدان هفت تيرخ شــبنم خ گلريز پ2ط4واحد2-16.
سعيدپيغامى فرزندطهمز مجهول المكان-مشخصات نماينده محكوم له حسين كاظمى فرزندباقر بنشانى جلفا خ امام 
وكيل افشين تقى لو-بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره دادنامه9709974435500101محكوم 
عليها1.رحيم يعقوبى 2.ســعيدرضايى هردومجهول المكان محكوم هســتند به پرداخــت 285/370/000ريال 
بابــت اصــل خواســته ومبلغ8/187/950ريــال بابت هزينه دادرســى وحــق الوكاله وكيل طبــق تعرفه قانونى 
وخســارات تاخيرتاديه ازسررســيدتاريخ 96/3/10 تايوم الوصول طبق شــاخص بانك مركــزى درحق محكوم له 
ومبلغ 14/268/500ريال بابت نيم عشــردرحق دولت بپردازد.محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه 

ظرف10روزمفادآنرابه موقع اجراگذارد.
3850-رئيس دادگاه شعبه5حقوقى خوى

آگهى فقدان سند مالكيت (موضوع ماده  120 آ.ق.ثبت ) 
آقاى عليرضا رضايى نســرانى فرزند اميربه شناسنامه شــماره 705 صادره ازتهران مالك با تسليم يك برگ 
استشــهاديه اى و درخواستى به شــماره وارده 2135 مورخه 1397/7/30 اعالم داشته نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين  بمساحت 22، 101 مترمربع پالك 2328 فرعى از 36 اصلى مفروز و مجزى شده ازپالك 1326 فرعى 
از اصلى واقع در شهرستان اسالم شهر بخش دوازده  تهران ذيل ثبت 21904 صفحه 19 دفتر136 بنام روزعلى 
نظرى گنجه ثبت وســند چاپى 276040 صادروتســليم شــده اســت سپس طبق سند انتقال شــماره 4862 مورخ 
1390/7/16 دفتراسناد رسمى 29 اسالمشهر ششدانگ به آقاى عليرضا رضايى نسرانى انتقال يافته است سپس 
طبق تقاضاى شــماره 2135 مورخ 1397/8/30 بعلت مفقود شدن سند اوليه تقاضاى صدورسند المثنى به پالك 
مذكور را نموده اســت ملك مذكور ثبت شــده در رهن نبوده و بازداشــت ندارد وحسب االظهار بعلت نقل وانتقال 
مفقود گرديده لذا تقاضاى صدور ســند مالكيت المثنى را نموده است درهمين راستا وفق مقررات ماده120 آيين 
نامه اصالحى قانون ثبت مصوب 1380/11/8 مراتب يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه كسى مدعى حقى براى خود 
بوده يا اعتراضى داشته باشد ازتاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز به اين اداره مراجعه وضمن اراييه اصل 
سند مالكيت يا سند معامله اعتراض خود را كتبا تسليم نمايد. بديهى است درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقررقانونى و يا عدم ارايه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله سند المثنى پالك مذكور طبق مقررات صادروتسليم 

خواهد شد م.الف 2264 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسالمشهر- سادت حسينى

اجرائيه
مشــخصات محكــوم له مرادعلــى تقى لــو فرزندميرزاعلى بنشــانى خوى خ شــريعتى ك شــهيديزدان جوبن 
بســت يزدان سوم-مشــخصات محكوم عليــه 1.ســعيدرضايى فرزندطهمز2.رحيم يعقوبى فرزنديعقوب بنشــانى 
تهران ميدان هفت تير خ شــبنم خ گلريزپ2ط4واحد16-مشــخصات نماينده محكوم له حســين كاظمى فرزندباقر 
بنشــانى جلفا خ امــام وكيل مرادعلى تقى لو-بموجب درخواســت اجراى حكــم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه 
9709974435500099محكــوم عليه 1.رحيم يعقوبى2.ســعيدرضايى هردو مجهول المكان محكوم هســتند به 
پرداخت 297/000/000 ريال بابت اصل خواســته ومبلغ 8/600/000ريال بابت هزينه دادرســى وحق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه قانونى وخسارت تاخيرتاديه ازسررسيد تاريخ 96/2/25 تايوم الوصول طبق شاخص بانك مركزى 
درحق محكوم له مبلغ 14/850/000ريال بابت نيم عشردرحق دولت بپردازد محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ 

اجرائيه ظرف10روزمفادانرابه موقع اجراگذارد.
3847-رئيس دادگاه شعبه5حقوقى خوى

اجرائيه
مشخصات محكوم له هاشم عباس زاده فرزندعباس بنشانى خوى خ شريعتى ك يزدانجوپ41-مشخصات محكوم 
عليه حسنعلى محمدى مجهول المكان2.مهدى خشنودى زاده فرزندرضا بنشانى تهران تهران پارس خ12مترى محمدى 
ك حسن زاده پ8-بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره دادنامه 9609974435101578محكوم عليه 
بصورت تضامنى محكومند به پرداخت مبلغ 500/000/000ريال بابت اصل خواسته ومبلغ 15/590/000ريال 
بابت هزينه دادرســى وحق الوكاله وكيل برابرتعرفه قانونى و خســارت تاخيرتاديه ازتاريخ 96/3/25 لغايت زمان 
پرداخت درحق محكوم له محكوم ميباشند نيم عشراجراى به مبلغ25/000/000درصورت تعلق بعهده محكوم فوق 

ميباشد.محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه ظرف10روزمفادآنرابه موقع اجرا گذارد.
3848-مديردفترشعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى خوى

آگهى فقدان سندمالكيت
ششــدانگ يكباب خانه بشماره پالك ثبتى 3179 اصلى بخش 1خوى كه دردفترامالك جلد21صفحه 29ذيل 
ثبت 2460 بنام ســيدعلى اكبرمحمدى ثبت و ســند مالكيت برگى صادر و تســليم گرديده سپس انتقاالتى صورت 
گرفته برابر ســندقطعى به ابراهيم موســى زاده انتقال يافته ســپس نامبرده با تســليم استشــهاديه اعالم نموده 
سندمالكيت مفقود گرديده و تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى را نموده منافع وعوايدموردثبت برابر سندشماره 
2748- 82/10/9 دفتر2خوى نزدخانم جان صمدزاده مقدم درقيدعمرى ميباشد مراتب به استناد ماده 120آئين 
نامــه اصالحى قانون ثبت براى اطالع عموم آگهى ميگردد هركس نســبت به ملك مورد آگهــى هرگونه ادعايى دارد 
يا معامله اى انجام داده كه درقســمت فوق ذكر نشــده يا مدعى وجود ســند مالكيت درنزد خود ميباشــد بايد ظرف 
مدت10روز پس از انتشار اگهى به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودرا ضمن ارائه اصل سند مالكيت ياسند معامله 
تسليم نمايداگرظرف مهلت مقرر اعترض نشود ويادرصورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود 
ادراه ثبت سند مالكيت المثنى طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهدكرددرضمن اين اگهى فقط دريك نوبت 

انتشارميگردد وتجديدنخواهدشد.
3851-رئيس ثبت خوى سليمان پور

اجرائيه
مشــخصات محكوم له مرادعلى تقى لو فرزندميرزاعلى بنشانى خوى 20مترى جانبازان پشت ميدان خشكبار 
كارگاه تخمه پزى تقى لو-مشــخصات محكوم عليه 1. شركت پوياسازآبدالن بنشانى ايالم آبدالن شركت پوياساز2.
على اكبرعسگرى فرزنداسماعيل بنشانى ايالم آبدالن كشتارگاه قديم -مشخصات نماينده محكوم له حسين كاظمى 
فرزندباقر بنشــانى جلفا خ امام وكيل مرادعلى تقى لو-بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره دادنامه 
مربوطــه 9609974435101607 محكوم عليها بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ250/000/000ريال بابتاصل 
خواســته مبلغ 7/550/000ريال بابت هزينه دادرسى وحق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى وخسارت تاخيرتاديه 
ازسررســيد تاريــخ 95/12/25 لغايت زمان پرداخت درحق محكوم له محكوم ميباشــد نيم عشــراجرايى به مبلغ 
12/500/000 ريــال درصورت تعلق به عهده محكومين ميباشــد محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه 

ظرف10روزمفادانرابه موقع اجراگذارد.
3849-مديردفترشعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى خوى

دادنامه
تاريخ رسيدگى 97/8/30 كالسه پرونده 97/197 شعبه 2 شماره دادنامه 97/665- مرجع رسيدگى: شعبه 
دو شوراى حل اختالف تنگستان ، خواهان: آقاى ميثم خوراهر فرزند هادى ساكن انبارك منزل پدرى ، خوانده: آقاى 
صدراهللا كاويانى مطلق فرزند احمد ساكن مجهول المكان ، وكيل: آقاى حيدر آذرشب فرزند محمد حسين ساكن اهرم 
پاســاژ تنگستان ، خواســته: تقاضاى تقاضاى مطالبه وجه در پرونده كالسه 97/197 شعبه دوم شوراى حل اختالف 
اهرم ، گردشكار كار با بررسى محتويات پرونده ختم دادرسى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل 
مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى شورا) در خصوص دادخواست آقاى ميثم خوراهر فرزند هادى به وكالت آقاى 
حيدر آذرشب به طرفيت آقاى صدراهللا كاويانى مطلق فرزند احمد به خواسته تامين خواسته از اموال بالمعارض به 
مبلغ 12/000/000 تومان 2- تقاضاى مطالبه وجه يك فقره چك به شماره 222991 به ميزان 120/000/000 
ريال عهده ى بانك تجارت به انضمام هزينه دادرسى و تاخير تاديه تا اجراى حكم حق الوكاله وكيل با بررسى محتويات 
پرونده رونوشــت مصدق چك پيوســتى و گواهى عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه و وجود الشــه چك در يد 
خواهان و اظهارات وكيل خواهان به شــرح دادخواســت تقديمى و عدم حضور خوانده عليرغم ابالغ از طريق انتشار 
آگهى لذا شورا دعوى خوانده را محمول بر صحت دانسته و مستندا به مواد 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به 
ماده 2 قانون صدور چك مواد 198 و 519 و 522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ يكصد و بيســت ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ دو ميليون و سيصد و هفتاد هزار ريال بابت هزينه 
دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك (94/6/25) تا زمان اجراى حكم طبق شاخص تورم اعالمى از 
سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و پس از بيست روز قابل تجديدنظر 

در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان تنگستان مى باشد. م الف/177
قاضى شعبه 2 شوراى حل اختالف تنگستان

آگهى ابالغ اجراييه
ش پ:139704010360000131/1 آقاى نصرت اله كشاورزيان فرزند اسمعيل تاريخ تولد 1340/6/20 
ش ش 1597 كدملى 0050387804 به  موجب پرونده اجرايى 9700179 مستند به چك هاى شماره 530512 و 
530511 و 530513 به مبلغ 990,000,000 ريال به شهردارى محمودآباد بدهكار مى باشيد لذا شايسته است از 
تاريخ انتشار اين آگهى در روزنامه به مدت 10 روز نسبت به پرداخت دين اقدام در غير اين صورت مطابق مقررات 

نسبت به وصول طلب از اموال شما اقدام مى گردد.م/الف
مدير اجرا واحد اجراى اسناد رسمى محمودآباد-فرهاد آقابابايى رودبارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم
كالسه پرونده: 97-1092/2  وقت رسيدگى: 97/12/8  ساعت: 9:30 خواهان: مصطفى هوشيار خوانده: 
1-بهزاد يزدانى2-ليال سادات برق قرشى خواسته: تنظيم سند خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شوراهاى حل 
اختالف نموده كه جهت رســيدگى به اين حوزه دوم ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در يكى 
از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود.تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور 

بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه دوم  مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم
كالســه پرونده: 97-1466/1 وقت رســيدگى: 97/12/11 شنبه ساعت: 10:00 خواهان: معين كفايتى 
خوانده: مهران كريمى خواســته: مطالبه طلب خواهان دادخواســتى تسليم مجتمع شوراهاى حل اختالف نموده كه 
جهت رسيدگى به اين حوزه اول ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواست خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشار 
آگهى مى شــود.تا خوانده از تاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند.چنانچه 

بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه اول  مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 800/97 شوراى حل اختالف 
خواهان: محمد حبيبى بردبرى فرزند قاســمعلى ساكن لردگان-خ شهيد كالنترى كوچه 4 خوانده: سيد روح 
اهللا حسينى فرزند باقر ساكن مجهول المكان خواسته: الزام به ايفاى تعهد – فك و استرداد پالك  وقت رسيدگى: 
97/11/14  خواهان دادخواســتى به خواســته مذكور در مورخه 97/10/25 به طرفيت خوانده تقديم شــعبه 
هشــتم شــوراى حل اختالف نموده كه به كالسه 800/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده 
مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ضمن مراجعه به دفتر شــعبه و اخذ نســخه ثانى دادخواست و ضمايم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى 

حاضر شود.
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه هشتم شهرستان لردگان

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 721/97 شوراى حل اختالف شماره 9 نهم
خواهان: رحمت اله خالدى ف حداد اهللا ساكن لردگان-چهارراه معلم جنب خانه معلم خوانده: عباسعلى الهى 
ف حسين فرزند به آدرس مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چك  وقت رسيدگى: 97/12/6 ساعت 9/30 صبح 
خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در مورخه 97/8/13 به طرفيت خوانده تقديم شعبه شوراى حل اختالف 
شماره نهم 9 نموده كه به كالسه 721/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى 
ماده 73 قانون آيين 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 ضمايم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حاضر شود.
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شماره 9 نهم شهرستان لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عيســى خدمــت منش داراى شناســنامه شــماره 4660414574 به شــرح دادخواســت به كالســه 
1104/97  از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان هدايت خدمت 
منش بشناســنامه 7411  در تاريخ 1397/10/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحــوم منحصر اســت به 1- پروين خدمت منش فرزنــد هدايــت، ت ت 72/11/12، ش م 4660327388 ، 
فرزنــد متوفى 2- اعظم خدمت منــش فرزند هدايــت، ت ت 79/10/7، ش م 4660526828 ، فرزند متوفى 
3- عيســى خدمت منش فرزنــد هدايــت، ت ت 74/9/10، ش م 4660414574 ، فرزند متوفى 4- موســى 
خدمت منش فرزند هدايت، ت ت 83/1/8، ش م 4660621960 ، فرزند متوفى 5- هاجر خدمت منش فرزند 
هدايــت، ت ت 67/10/1، ش م 422022317 ، فرزنــد متوفى 6- تاجمــاه خدمت منش فرزند هدايت، ت ت 
70/6/15، ش م 4620159353 ، فرزند متوفى 7- شــيرين ناز خدمتى فرزند جانعلى، ت ت 48/1/1، ش م 
4231147396 ، همســر متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد 
تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان

رونوشت اگهى حصر وراثت
خانــم اعظــم آئين فرد داراى شــماره ملى 0381692973 به شــرح دادخواســت به كالســه 509/3/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان خانم صديقه حق گويان 
فرزند عبدالحســين و فاطمه به شــماره ملى 0384001793 در تاريخ 1397/2/29 در اقامتگاه دائمى خود را 
بــدرود گفتــه و ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- آقاى محمد آئين فرد فرزند اســمعيل به ش 
ملى 0381569438 پســر متوفى 2- آقاى حســين آئين فرد فرزند اســمعيل به ش ملى 0381569446 پسر 
متوفى 3- آقاى محســن آئين فرد فرزند اســمعيل به ش ملى 0381569454 پسر متوفى 4- خانم اعظم آئين 
فرد فرزند اسمعيل به ش ملى 0381692973 دختر متوفى 5- خانم مريم آئين فرد فرزند اسمعيل به ش ملى 
0381692965 دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/983
 رئيس حوزه سوم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم مطهره رحيمى بشماره شناسنامه 2549 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواستى به شماره 970591 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان امير رحيمى به شماره 
شناســنامه 993 در تاريخ 1397/8/9 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند 
از: 1- خانم مريم رحيمى فرزند امير به ش ش 546 صادره از ســمنان دختر متوفى 2- آقاى على رحيمى فرزند 
امير به ش ش 1458 صادره از سمنان پسر متوفى 3- آقاى عباس رحيمى فرزند امير به ش ش 817 صادره از 
د سمنان پسر متوفى 4- خانم مطهره رحيمى فرزند امير به ش ش 2549 صادره از سمنان دختر متوفى 5- خانم 
محترم حقيقت فرزند عبدالمحمد به ش ش 835 صادره از سمنان همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مذبــور را در يك نوبت آگهى مــى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامــه اى از متوفى نزد او 
باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شــورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/976
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى ابالغ اجرائيه
به موجب ســند نكاحيه شــماره 1804 مــورخ 1378/01/12 دفترخانه 35 شهرســتان ميامى آقاى اصغر 
عيوضى فرزند حســن تعداد 100 ســكه بهار آزادى به خانم ســلطان اميرى بدهكار بوده كه بدليل عدم پرداخت 
مهريه منجر به صدور اجرائيه و تشــكيل پرونده اجرايى كالســه 139704029117000006 به شماره بايگانى 
9700010 گرديده كه برابر گزارش مامور ابالغ پستى تهران ، آدرس مخاطب شناسائى نگرديده است بستانكار 
بموجب درخواست وارده 139705029117001157 مورخ 1397/10/15 تقاضاى ابالغ اجرائيه برابر ماده 18 
آئين نامه اجراى مفاد اســناد رســمى الزم االجراء از طريق نشر در جرايد را نموده است لذا با رعايت مقررات ماده 
فوق مراتب يك نوبت بعنوان ابالغ اجرائيه به مديون مذكور چاپ و منتشر مى گردد پس از 10 روز از تاريخ انتشار 
آگهى اجرائيه مذكور ابالغ شده محسوب و عمليات اجرايى جريان خواهد يافت ضمنا برابر تبصره 2 ماده 113 قانون 
برنامه ششم توسعه كشور چنانچه بدهكار حداكثر طى مدت 20 روز از تاريخ انتشار آگهى بدهى خود را بپردازد از 

پرداخت حقوق دولتى معاف خواهد بود.
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ميامى

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم /آقاى مومن خدادادى به شــماره شناســنامه 4 به شــرح دادخواست به كالســه 61/97 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده اند كه شــادروان مرحومه ســكينه خياطى به شــماره 
شناســنامه 45 در تاريــخ 1397/7/30 در اقامتــگاه دائم خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- مومن خدادادى فرزند على به ش ش 4 صادره از دماوند پسر متوفى 2- مرتضى خدادادى 
فرزنــد على به ش ش 1382 صادره از دماوند پســر متوفى 3- مصطفى خــدادادى فرزند على به ش ش 1383 
صادره از دماوند پسر متوفى 4- مجتبى خدادادى فرزند على به ش ش 9 صادره از دماوند پسر متوفى 5- مريم 
خــدادادى فرزنــد على به ش ش 25 صادره از دماوند دختر متوفــى 6- فاطمه خدادادى فرزند على به ش ش 3 
صادره از دماوند دختر متوفى 7- ايران خدادادى فرزند على به ش ش 6 صاددره از دماوند دختر متوفى  ، اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد در غير اين صورت 

گواهى صادر خواهد شد. م الف/5746
مسئول شوراى حل اختالف حوزه جابان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى رضا غالمرضائى به شــماره شناســنامه 1737 به شــرح دادخواست به كالســه 204/97 از اين شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عزيز اله على غالمرضايى بشناسنامه 714 
در تاريــخ 1352/10/10 در اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- لطف اله على غالمرضائى فرزند عزيزاله به ش ش 1994 صادره از دماوند پسر متوفى 2- نجات اله على 
غالمرضائى فرزند عزيز اله به ش  ش13 صادره از دماوند پســر متوفى 3- اختر على غالمرضائى فرزند عزيزاله 
بــه ش ش 715 صــادره از دماوند دختــر متوفى 4- كبرى على غالمرضائى فرزند عزيزاله بــه ش ش 12 صادره 
از دماونــد دختــر متوفى 5- راضيه على غالمرضائى فرزند عزيزاله بــه ش ش 11 صادره از دماوند دختر متوفى 
6- انسيه على غالمرضائى فرزند عزيزاله به ش ش 1381 صادره از دماوند دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضــي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. م الف/5747
قاضى شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى عبداله رسائى به شماره شناسنامه 2 به شرح دادخواست به كالسه 210/97 از اين شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فاطمه حســينى تاسكينى بشناسنامه 932 در تاريخ 
97/6/10 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدرضا 
رســائى فرزند عبداله به ش ش 0430092504 صادره از دماوند فرزند متوفى 2- امير حســين رسائى فرزند 
عبداله به ش ش 0430127413 صادره از دماوند فرزند متوفى 3- عبداله رســائى فرزند حسين به ش ش 2 
صادره از دماوند همســر متوفى 4- ســيد تقى حسينى فرزند سيد عباســعلى به ش ش 2 صادره از دماوند پدر 
متوفى 5- شــهربانو نادى فرزند آقاجان به ش ش 859 صادره از دماوند مادر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضــي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. م الف/5748
قاضى شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

آگهى مزايده اموال منقول (نوبت اول)
به موجب پرونده كالســه 9600/8 صادره از شــعبه حقوقى 42 شــهيد صدر دادگاه عمومى حقوقى دادگاه 
تهران و كالســه كرج 971857 محكوم له مهرداد رســتمى: عليه 1- رضا فتح الهى 2- على اكبر سالمت و محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 142263135 ريال در حق محكوم له و مبلغ 6963156 عشر دولتى با توجه 
به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابالغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجراى حكم اقدام ننموده است بنا 
به درخواست محكوم له به منظور استيفاى محكوم به و هزينه اجرايى متعلق و معرفى شده آقاى على اكبر سالمت 
از ســوى اين اجرا توقيف وتوسط كارشناس رســمى دادگسترى به شرح زير توصيف و ارزيابى شده و مقرر است 
در مورخ 97/11/30 از ســاعت 9 الى 10 در محل اجراى احكام مدنى از طريق مزايده بفروش مى رســد مزايده 
از قيمت نظريه كارشناســى شــروع مى شود و به هر شخص حقيقى و حقوقى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد 
فروخته خواهد شــد ده درصد وجه مزايده فى المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكى تضمينى از خريدار اخذ و 
الباقى ظرف يك ماه از وى وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانونى و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام 
خريدار منتقل خواهد شــد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وى پس از 
كسر هزينه هاى مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد كليه هزينه هاى نقل و انتقال بعهده محكوم 
عليه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفين مى توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه 
انجام مزايده اعتراض نمايد كه در اين صورت تا رسيدگى به اعتراض از سوى دادگاه مورد مزايده به نام خريدار 
منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مى توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطالع اين اجرا از 
مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشــد روز بعد در همان ســاعت و مكان 

برگزار خواهد شد مال مورد مزايده و بهاى آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:
دادورز نيابت كرج خانم شهرستانى 

دادورز محترم اجراى احكام مدنى (نيابت ) كرج
احتراماً در اجراى قرار كارشناسى پرونده كالسه شماره 971857 در خصوص ارزيابى سوارى ام وى ام 530 
به استحضار مى رساند. در پاركينگ خاتم جنب كارخانه كيك درنا در اتوبان كرج به تهران از سوارى ام وى ام 530 
آبى به شــماره 199/66 ل18 مدل 1390 شــماره بدنه 000757 و شماره شاسى s91000891 سوارى ام وى 
ام صندوق دار 530 داراى كيفيت الستيك زير 50 درصد ، شيشه جلو شكسته ، جلو پنجره شكسته ، سپر عقب 
شكسته ، خطر عقب شكسته است، پريدگى رنگ در قسمت كالف دور درب سمت راست و صندوق عقب و سقف ، 

گلگير جلو چپ و راست و درب موتور و گلگير عقب راست رنگ دارد.
اظهار نظر:

ارزيابى اين خودرو با احتســاب مدل 1390 (در پالك ســاخته شــده اســت مدل 1389) به مبلغ سيصد و 
هشتاد ميليون ريال 380/000/000 ريال مى باشد. 

97/8/29
سرهنگ محمد كاشانى

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى و اسناد 
مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد 
ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه كوه بنه  الهيجان   سنگ اصلى 
20   بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير :1- پالك فرعى 5761 مفروز از 119- يوسف معصوم پور امير آباد فرزند 
حشــمت به ش ش 1114 و كدملى 27208511791 صادره از الهيجان –ششــدانگ يكقطعه زمين مشــتمل بر 
ديوار و بنا جهت الحاق با پالك 3119 فرعى از اصلى 20 بمساحت 5/46 مترمربع از مورد مالكيت نسقى ابوالحسن 
علــى پور كوه بنه به اســتناد راى 139760318005003426 مورخــه 1397/8/30 هيات  . لذا هر كس اعم 
از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد 
ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف 
مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين 
صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور 
سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/13  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/10/27  
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مشاركت مردم در تامين امنيت، انسجام ملى 
را تقويت مى كند

محمدعلى طالبى با تاكيد بر زمينه سازى براى افزايش 
نشاط اجتماعى در بسترهاى قانونى بيان كرد: مشاركت 

مردم در تامين امنيت، انسجام ملى را تقويت مى كند. 
ــتاندار يزد با فرماندهان نيروى انتظامى  در ديدار اس
ــژه تمام ــام وي ــه اهتم ــى از جمل ــر موضوعات ــتان ب  اس
ــروى انتظامى براى تضمين  ــتگاه هاى اجرايى و ني  دس
ــش به جامعه و زمينه  ــال حس امنيت و آرام امنيت،انتق
سازى براى تقويت نشاط اجتماعى در بخش هاى مختلف 
ــدار گفت:با اتكا به ــتاندار يزد در اين دي ــد. اس  تاكيد ش
ــتان هاى داراى  ــالش هاى نيروى انتظامى يكى از اس  ت
ــتيم و تعامل و همكارى همه  ــور هس امنيت باال در كش
ــتگاه هاى اجرايى و مردم نيز در اين عرصه مى تواند  دس

ضمانتى براى تحقق شرايط بهتر نيز باشد.
«محمدعلى طالبى» به تعامل مثبت در شوراى تامين 
ــتان ها اشاره و  افزود:وظيفه تمام نهادها  استان و شهرس
ــت كه  و افرادى كه در حوزه امنيت فعاليت دارند اين اس
ــرايط سخت آماده  و در اين زمينه برنامه  خود را براى ش
ريزى كنند  تا ساير مسائل نتواند آرامش اجتماعى را تحت 
شعاع قرار دهد. طالبى خاطرنشان كرد:تقويت مشاركت 
ــت و  ــجام ملى اس مردم  در تامين امنيت  كمك به انس
خوشبختانه اين رويكرد مردمى در مجموعه انتظامى استان  
با برنامه هاى متفاوت وجود دارد. وى اظهار داشت:ارتباط 
ــان تريبون نيز در  با نخبگان،معتمدين محالت و صاحب
ارتقا امنيت و آرامش تاثير چشمگيرى دارد و از بعد ديگر 
نيز بايد حفظ كرامت،رعايت حقوق شهروندى و عمل به 
مسئوليت قانونى نيز در تحقق امنيت مورد توجه قرار گيرد. 
ــتان بر مديريت آثار و تبعات  عالى ترين مقام اجرايى اس
اجتماعى ناشى از مهاجر پذيرى در استان تاكيد و يادآور 
شد:حساسيت نسبت به حفظ امنيت و ساير موارد مورد 
نظر از نگاه فرهنگى در برنامه هاى عمومى وجود دارد و با 
توجه به اعمال سياست هاى ضرورى،صيانت از مجوزهاى 

قانونى در اين زمينه نيز الزم است.
.

 آموزش يكى از دغدغه هاى واحدهاى
 صنعتى است

امير يوسفى در جلسه شوراى راهبرى آموزش صنعت 
استان گلستان اظهار كرد: حوزه آموزش يكى از دغدغه هاى 
واحدهاى صنعتى است و با توجه به فعاليت در اين حوزه 
ــه خوبى درك  ــده از آموزش را ب ــود آم ــكالت به وج مش
ــم.  نايب رييس اتاق گرگان ادامه داد: تامين هزينه  مى كن
ــرايطى كه در حال حاضر واحدهاى  آموزش با توجه به ش
ــت كه بايد  صنعتى در آن قرار دارند يكى از موضوعاتى اس
براى آن فكرى شود چرا كه هزينه كردن در حوزه آموزش 
يك سرمايه گذارى به شمار مى رود.  يوسفى افزود: آموزش 
به ارتقاى سطح مهارت كاركنان واحدهاى صنعتى كمك 
مى كند ولى به دليل روزمرگى و مشكالتى كه در صنعت 

وجود دارد برخى مديران از آموزش غافل مى شوند.

اخبار
شهردار مشهد با اشاره به تهاتر  ــارد تومانى بدهى مـشـهـد 1152 ميلي
ــق تهاتر با طلب هاى  ــهردارى به بانك ها از طري ش
شهردارى مشهد از دولت گفت: تهاتر بدهى شهردارى 
ــت يك اتفاق  ــهردارى از دول ــه بانك ها با طلب ش ب

ماندگار در تاريخ شهردارى مشهد است.
ــوراى ادارى  ــه ش ــى در جلس ــا كالئ محمدرض
ــهد كه با حضور معاونان، شهرداران  ــهردارى مش ش
ــهرى برگزار شد، افزود: مطالبات  مناطق و مديران ش
ــهردارى مشهد از دولت سالها باقى مانده بود اما با  ش
ــتان طى 2-3 ماه گذشته در حوزه  ــى كه دوس تالش
اقتصادى مالى انجام دادند، بخشى از بدهى هاى 52 
ــهد مشخص و با  ــتگاه اجرايى به شهردارى مش دس
بدهى شهردارى به بانك ها تهاتر شد كه اين موضوع 

يك اتفاق ماندگار دردوره شهردارى خواهد بود.
وى اضافه كرد: بر اين اساس از مديران سازمانها 

ــات دولتى خود را ــى خواهيم كه مطالب  و مناطق م
ــال آينده سال سر   جمع بندى و اعالم كنند. زيرا س
ــيد بدهى ها خواهد بود و ماهانه بايد مبلغ 200  رس
ــيار  ــاط بانكى را كه عدد بس ــارد تومان از اقس ميلي
سنگينى است بابت بدهى هايمان پرداخت كنيم لذا 
ــت . كالئى ادامه  ــيار مهم اس اين موضوع براى ما بس
ــون 1660 ميليارد تومان از بودجه نقدى 3  داد: تاكن
ــهردارى مشهد محقق شده و  هزار ميليارد تومانى ش
كمتر از 50 درصد آن باقى مانده است كه بايد تالش 
كنيم تا پايان سال بخش زيادى از مبلغ باقى مانده را 

نيزمحقق كنيم. 

ــروژه هاى  ــى از پ ــه رونماي ــهد ب ــهردار مش ش
هوشمندسازى شهردارى مشهد اشاره و تصريح كرد: 
ــازى مديريت شهرى از جمله  پروژه هاى هوشمندس
كيف پول، سامانه شفافيت و پلت فرم اتفاقات مهمى 
ــرار گرفته و در  ــترى ق ــود كه بايد مورد توجه بيش ب
جامعه انعكاس گسترده ترى داشته باشد. وى در ادامه 
جلسه ضمن تاكيد بر ارائه گزارش از سوى شهرداران 
 مناطق مختلف شهردارى مشهد براى اعالم و پيگيرى

 پروژه هاى در دست اقدام خود در اين مناطق گفت: 
بر اين موضوع تاكيد مجدد دارم كه پروژه هاى ميدان 
راه آهن در دهه فجر و ميدان كوكا تا پايان سال آماده 

ــود و برنامه ريزى براى آغاز عمليات  بهره بردارى ش
ــى به سرعت  پرديس تائتر و پرديس آرامگاه فردوس
ــه داد: در خصوص نامگذارى  ــود. وى ادام تدوين ش
كتابخانه مركزى كه حدود 23 سال است معطل مانده 
بود و با همكارى شهردارى مشهد آماده بهره بردارى 
شده و مقرر است در بهمن ماه به بهره بردارى برسد 
نيز پيگيرى هاى الزم انجام گيرد. كالئى با بيان اينكه 
در برنامه هاى فرهنگى و هنرى استقبال از بهار بايد 
ــود، اظهار كرد: بر  به بدنه اجتماعى در نظر گرفته ش
اين اساس زمينه براى مشاركت تشكل هاى مردمى 
و سمن ها در زمينه هاى مختلف فرهنگى هنرى در 

استقبال از بهار در راستاى اجتماعى كردن اين رويداد 
فراهم شود. الزم بذكر است كه در ادامه جلسه شوراى 
ادارى شهردارى مشهد محمدرضا اسماعيلى به عنوان 
مديركل روابط عمومى و بين الملل شهردارى مشهد 
و مجتبى شاكرى روش به عنوان مديرعامل سازمان 
ــف پيروى به عنوان مديركل  بازآفرينى شهرى، يوس
بازرسى، معينى به عنوان مشاور شهردار در امور شهر 
انسان محور و اشرف به عنوان مشاور شهردار در امور 
ــاور معاون  راهبردى و رضا فرهادى نيا به عنوان مش
ــهد در  ــهردارى مش اجتماعى فرهنگى اجتماعى ش

توسعه فضاهاى فرهنگى معرفى شدند.

تهاتر بدهى شهردارى به بانك ها با طلب شهردارى از دولت يك اتفاق ماندگار است

وین یب نفوذ ھمراه اول در استان قز  ضر
 از ۱۰۸ درصد گذشت

مهندس مبادرثانى مدير مخابرات  منطقه ى قزوين با بيان اين كه هر قـزويــن
تحول و تغييري نيازمند دستيابي به ابزار و اداوات ارتباطات 
ــرفته مي باشد و هر روز با محوريت فناوري اطالعات  پيش
ساختارهاي اقتصادي جامعه تغيير و تحول مي يابند ، در 
ــتان گفت:در حال  خصوص وضعيت تلفن هاى همراه اس
ــتان  ــترك همراه اول در اس حاضر تعداد 1408661  مش
ــتركين دائمى همراه اول  وجود دارد، كه از اين تعداد ، مش
استان 295784 و  مشتركين اعتبارى همراه اول در استان 
1112877 نفر مى باشد . ضريب نفوذ همراه اول در استان 

قزوين 108/77درصد مى باشد.
وى با اشاره به اينكه نياز مردم به اطالعات و ارتباطات 
ــتر و مولفه هاي پيشرفت و توسعه ، قطعا" متضمن  بيش
ــت و بايد  آمادگي براي رويارويي با جهان الكترونيكي اس
ــتن گامهاي افزونتر در مسير رشد و توسعه همه  با برداش
ــب آماده گردد،ادامه داد: استان قزوين  جانبه ،بستر مناس
ــد و تنها ــي و عبوري مى باش ــهري ترانزيت ــه عنوان ش  ب
ــرويس دهي به مشتركين شهر قزوين مطرح نيست.   س
مجموعه همكاران  ما در مخابرات استان بايد به مشتركيني 
ــيرهاى مواصالتى قزوين عبور و مرور مي كنند  كه ا ز مس
ــرويس و خدمات ارتباطى ارائه نمايند و با توجه به  نيز س
اين كه قزوين تقريباً در مسير 10 استان كشور مي باشد،  
ــتان و ميهمانان عبوري  ــاكنان اس ــرويس دهي به س س
ــر مخابرات  ــا را مضاعف مي كند. مدي ــم فعاليت ه حج
ــه ى قزوين در پايان افزود: در اين زمينه چند نوبت  منطق
ــتم ها ــي در افزايش ظرفيت سيس ــعه هاي مختلف  توس
 داشته ايم.جهت پوشش ترافيكي تلفن هاي همراه موجود 

در استان400 سايت BTS موجود مى باشد.

مصرف بیشتر گاز درصنایع استان اصفھان در 
پاییز ۹۷، نسبت به مدت مشابه سال گذشته

مديرعامل شركت گاز استان اصفهان  با اشاره به ميزان مصرف گاز خانگى، اصـفـهـان
عمومى و صنعتى درسطح استان گفت: حجم گاز مصرفى 
طى سه  ماه پاييز امسال  بيش از 4ميليارد و 853ميليون 

متر مكعب بوده است.
سيد مصطفى علوى، ميزان گاز مصرفى در سه ماهه 
پاييز سال گذشته را بيش از 4ميليارد و 803ميليون متر 
ــن افزايش يك درصدى در  ــب عنوان كرد و گفت: اي مكع
مصرف گاز در مدت مشابه امسال با توجه به برودت هوا و 
حمايت از صنايع در جهت توليدات داخلى مى باشد. وى، 
با بيان اينكه حجم گاز مصرفى در بخش صنعت در پاييز 
ــته بالغ بر4ميليارد و 107 ميليون و 611هزار  سال گذش
ــال مصرف گاز  متر مكعب بوده تصريح كرد: در پاييز امس
ــارد و 260 ميليون و  ــزان 4ميلي ــش صنعت به مي در بخ
290 هزار متر مكعب رسيده است. مهندس علوى، گفت: 
ــتاى ــعه چرخه توليد در راس ــركت عالوه بر توس  اين ش
ــت كاهش ــود در جه ــى خ ــاى اجتماع ــئوليت ه   مس

ــت اهتمام  ويژه اى برگازرسانى   آالينده هاى محيط زيس
به واحدهاى صنعتى استان ورزيده به گونه ى كه در حال 
حاضر بيش از 6 هزار و 800 واحد صنعتى را از اين نعمت 
ــاخته است. مديرعامل شركت گاز  خدادادى بهره مند س
ــتان اصفهان، ميزان مصرف گاز در بخش خانگى را، در  اس
ــال 524 ميليون و 271هزارمتر مكعب برشمرد  پاييز امس
و افزود: اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته616ميليون 
و719 متر مكعب بوده است. وى، همچنين،مصرف گاز در 
بخش عمومى را در پاييز سال گذشته 79ميليون و 380هزار 
ــمرد و افزود: اين ميزان در پاييز امسال به  متر مكعب برش

69ميليون و 319هزار متر مكعب كاهش يافته است. 

وژه ھای آبخیزداری ورت اجرای پر  ضر
ود در گیالن  در حوضه آبخیز پلر

ــزدارى اداره كل منابع  معاون آبخي طبيعى گيالن، حوضه آبخيز پلرود گـيــالن
را بزرگترين حوضه آبخيز استان دانست كه بخش عمده 
ــت و گفت: اين  ــر واقع شده اس ــتان رودس آن در شهرس
ــداث پلرود داراى  ــد در حال اح حوضه به دليل وجود س

اهميت ويژه اى از حيث آبخيزدارى است.
ــى اداره كل منابع طبيعى و  ــه گزارش روابط عموم ب
آبخيزدارى استان گيالن و به نقل از ايسنا، محمدباقر رفعتى، 
ــروژه هاى آبخيزدارى  ــيه بازديد از روند اجرايى پ در حاش
ــار 15,6 ميليارد  ــر، به تخصيص اعتب ــتان رودس شهرس
ــعه ملى براى اجراى  ــى دولت از محل صندوق توس تومان
ــتان گيالن اشاره  طرح هاى آبخيزدارى و آبخواندارى اس
كرد و گفت: اجراى 19 طرح آبخيزدارى و آبخواندارى در 
استان در دستور كار قرار دارد. وى با بيان اينكه آبخيزدارى 
ــش مهمى در حفاظت خاك دارد، تصريح كرد: تقويت  نق
ــش گياهى، مقابله با خشكسالى و كاهش سيالب از  پوش
جمله فوايد آبخيزدارى است. در واقع آبخيزدارى از طريق 
تقويت پوشش مرتعى و جنگلى مانع از فرسايش خاك و 
بروز سيالب مى گردد. معاون فنى و آبخيزدارى اداره كل 
منابع طبيعى و آبخيزدارى استان گيالن اضافه كرد: تبديل 
مراتع و جنگل ها به زمين زراعى و مسكونى براى چرخه 
ــيب هاى جدى از جمله تخريب خاك،  حيات جنگل آس
ــاى زيرزمينى، تغيير ــش گياهى، كاهش آبه  حذف پوش
ــايش و آلودگى هاى  ــوى هاى بارندگى، افزايش فرس  الگ
ــئول آبخيزدارى را  محيطى را به همراه دارد. اين مقام مس
 به نوعى پيشگيرى قبل از درمان دانست و افزود: مطمئنا
  هزينه اى كه براى اين پيشگيرى صرف مى كنيم بسيار كمتر از

 هزينه هايى است كه براى درمان صرف خواهيم كرد.

 پاالیشگاه گاز ایالم منشاء تولید، اشتغال
ونق اقتصادی در ایالم است  و ر

مديرعامل شركت پااليش گاز ايالم  گفت: اين پااليشگاه عالوه بر توليد، ايـــالم
اشتغال، رونق اقتصادى در منطقه و ايجاد رفاه و آرامش براى 
ــال جارى بابت ماليات عملكردى، ارزش  هموطنان،طى س
افزوده و سود سهام دولت بالغ بر 250 ميليارد ريال به خزانه 

و امور مالياتى استان پرداخت مى كند . 
به گزارش روابط عمومى، مهندس "شهريار دارى پور" در 
نشست تخصصى استانداران ادوار گذشته ايالم افزود: همچنين 
در سال جارى بالغ بر 150 ميليارد ريال از محل فعاليتهاى 
شركت بصورت مستقيم و غير مستقيم به تامين اجتماعى 
ــود. مديرعامل شركت پااليش گاز  ــتان پرداخت مى ش اس
ايالم اظهار داشت : پااليشگاه گاز ايالم به بركت نظام مقدس 
جمهورى اسالمى و به منظور تامين گاز مصرفى استانهاى 
غرب كشور و تامين خوراك پتروشيمى ايالم احداث شده 
است.  وى همچنين گزارشى از وضعيت و عملكرد پااليشگاه، 
اثر گذارى آن در تامين گاز مصرفى استان ايالم و استان هاى 
همجوار،آمار توليد و فروش محصوالت، ميزان ارز آورى ناشى 
از صادرات گوگرد، ميزان اشتغال در منطقه، حمايت از كاالى 
ايرانى و همچنين رعايت مسائل محيط زيستى گزارشى ارائه 
كرد.  وى به ميزان توليدات ساليانه پااليشگاه  اشاره و اظهار 
داشت:ساالنه بيش از يك ميليارد و 500 ميليون مترمكعب 
ــگاه توليد مى شود كه به عنوان  گاز طبيعى در اين پااليش
ــتان ايالم و استانهاى غرب  مصرف خانگى و صنعتى در اس
كشور مورد استفاده قرار مى گيرد.  مديرعامل شركت پااليش 
گاز ايالم تصريح كرد: درآينده اتان، گاز مايع خام و ميعانات 
گازى توليدى اين شركت به عنوان خوراك پتروشيمى براى 
تبديل به محصوالت با ارزش افزوده باالتر به پتروشيمى ايالم 

تحويل داده مى شود. 

  


