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مفقودى
 134B0002769 برگ ســبز ســوارى پژو پارس اتوماتيك مدل 97 رنگ سفيد ش موتور
شاســى NAAN51FE3JH641879 پــالك 77-316ل68 مفقــود گرديده و فاقــد اعتبار مى 

باشد.

ســند كمپانــى و گمرك خودرو ســوارى ب ام و تيــپ 316 رنگ نقره اى روغنى به شــماره 
22-785ن24 مدل 1991 ش موتو ر01116623 شاسى 00004786 مفقود گرديده و فاقد 
اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مسئوليت ناشــى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى 

را به عهده گيرد.

كليــه اســناد و مدارك كاميــون بارى ولــوو اف 88 پالك62-615ع48 شاســى 2150 ش 
موتور 198767مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. مالك متعهد مى گردد مسئوليت ناشى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.

ســند و كليه اســناد و مدارك ماشــين بنز 911 بارى مدل 1357 به شماره 62-764ع39 
ش موتور 10011623 شاســى 13490124كليه اسناد و مدارك مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
مى باشــد. مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشى از ضمانت كشــف هرگونه فساد احتمالى را به 

عهده گيرد.

برگ ســبز خودرو پژو پارس رنگ ســفيد مدل 1397 ش موتور 134B0006731 شاسى 
NAAN51FE4JH902453پالك62-472ص66مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

ســند كمپانى و برگ ســبز پرايد مدل 1383 رنگ مشــكى روغنى پالك 82-278ط24 ش 
موتور 00933866 شاسى S1412283330330 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

ســند فــروش كارخانه موتورســيكلت ياماهــا DT200 مــدل 1383 رنگ آبــى ش موتور 
004877  شاســى 005656 شــماره انتظامى 581-32984مفقود گرديــده و فاقد اعتبار مى 

باشد.

ســند كمپانى،بــرگ ســبز و كارت مشــخصات وســيله نقليــه كاميــون ولــوو كمپرســى ان 
10(2*4) مــدل 1975 ســوئد شاســى 006430 ش موتور 069668 رنــگ قرمز روغنى پالك 

729ع38ايرانVIN SEEP755K3S0006430   72 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

سند كمپانى سوارى دنا تيپDENA+EF7-MT  مدل 1397 رنگ سفيد روغنى ش موتور 
147H0426979شاســى NAAW21HU3JE123274پــالك 414س26 ايــران 62 به نام 

فائزه يونسى پنبه چوله مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان 
الهيجان 

نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون 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 اســناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات 
موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى 
جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به 
فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه بازكياگوراب الهيجان ســنگ اصلى 36 بخش 14 
گيالن بشــماره فرعى زير :- پالك فرعى 1872 مفروز از 353- ســهيل اسالمى فرزند سيروس ش 
ش 126 و كدملى 2721587420 صادره از الهيجان- ششــدانگ يكقطعه زمين مشــتمل بر بناى 
احداثى بمساحت 254/50 مترمربع از مورد  مالكيت ضفرالدين رضوى طوسى و على حبيبى و على 
مردان قربانى و محمد على جهانگير بلورچيان به اســتناد راى 139760318005003069 مورخه 
1397/11/17 هيات. لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت 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 
دادخواست تسليم 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: 97/12/12  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/26  
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  رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

آگهى مزايده مال منقول
درخصوص پرونده كالسه 961798 ارجاعى شورا له فريد باقرى عليه 1-حسين پورشيخ2-
عادل نصيرى3-شــركت مرغ ســوخارى ايرانيان مبنى بر مطالبه وجه كه مال منقول محكوم عليه 
توقيف گرديد و شــامل يك دستگاه بستنى ساز آرم FEYLOR به سريال 1502511 كه توسط 
كارشــناس رسمى دادگســترى مورد بازديد قرار گرفته و مجموعا به مبلغ 180,000,000 ريال 
قيمت پايه ارزيابى  مى گردد در تاريخ 97/12/23 روز پنج شنبه  از ساعت 10 الى 11 صبح در 
اجراى احكام مدنى بابلسر از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد.كسانى كه باالترين قيمت را 
باتوجه  به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد 
مبلــغ را نقــدا در روز مزايده و مابقى مبلــغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخــت نمايد. طالبين مى 
تواننــد پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اجراى احكام مدنى مراجعه نمايند تا مورد مزايده به 
آنان ارائه گردد.ضمنا جهت اطالعات تكميلى طالبين مى توانند جهت مطالعه نظر كارشناسى تا روز 

قبل از مزايده به اجراى احكام مدنى شوراى بابلسر مراجعه نمايند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگسترى بابلسر-بابازاده

آگهى حصر وراثت
خانــم ناديا ســليمانى ف محمدرســول به شــرح درخواســتى كــه به شــماره 971165 اين 
شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان 
محمدعلى طهماسبى ف رضا ش ش 127 صادره بابلسر در تاريخ 74/4/24 در شهرستان بابلسر  
بــدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه :1-طاهره رفيعى اميرى ش 
ملــى 2062720906 ت ت 53/6/22 همســر متوفى2-حســين ش ملــى 4989649567 
ت ت 60/11/18   3-رضــا ش ملــى 4989539575 ت ت 54/5/7   4-حســن ش ملــى 
4988448381 ت ت 55/6/29   5-على ش ملى 4989603494 ت ت 56/6/2   6-مريم 
ش ملــى 4989831111 ت ت 65/10/28 همگــى طهماســبى ف محمدعلى-فرزندان متوفى 
والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-على اكبر رضا نژاد قادى

آگهى حصر وراثت
خانم ناديا ســليمانى ف محمدرســول به شــرح درخواستى كه به شــماره 971160 اين شعبه 
ثبــت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان مولود 
طهماســبى ف رضا ش ش 165 صادره بابلســر در تاريخ 64/10/14 در شهرســتان بابلسر  بدرود 
زندگــى گفتــه، ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-محمدعلى طهماســبى ف رضا ش 
ملى 4989075889 ت ت 1304/7/4 برادر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-على اكبر رضا نژاد قادى

آگهى حصر وراثت
خانم ناديا ســليمانى ف محمدرســول به شــرح درخواستى كه به شــماره 971172 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان فاطمه گدا 
رجبى مياندشتى ف احمد ش ش 4989286715 صادره بابلسر در تاريخ 67/2/28 در شهرستان 
بابلســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-قدير پوركريم عربى 
كدملى 4989260708 ت ت1331/7/11 همســر متوفى2-جــواد ش ملى 4989570707 ت 
ت 56/12/4   3-مهــدى ش ملــى 4989606299 ت ت 59/4/1   4-فاطمــه صغــرى ش ملــى 
4989646207 ت ت 60/6/2  5-محمدعلــى ش ملــى 4989558812 ت ت1355/12/11 
همگى پوركريم عربى ف قدير-فرزندان متوفى-فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-على اكبر رضا نژاد قادى

آگهى حصر وراثت
آقاى شــعبانعلى نجاريان درزى ف على اصغر به شــرح درخواستى كه به شماره 971242 اين 
شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان 
ســكينه آقاســى ف غالم عباس ش ش 107 صادره بابلســر در تاريخ 97/11/23 در شهرســتان 
بابلســر در شهرســتان بابلســر بدرود زندگى گفته، ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
:1-اميرحسين نجاريان درزى ف شعبانعلى ش ش 4980200281 فرزند پسر مرحوم2-شعبانعلى 
نجاريــان درزى ف على اصغر ش ش 960-1341 كدملى 2063482853 همســر مرحوم والغير، 
اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-على اكبر رضا نژاد قادى

آگهى مزايده مال غيرمنقول(اسناد رهنى) 
ش پ :139604010371000040به موجب پرونده اجرايى كالسه فوق شش دانگ عرصه 
و اعيــان يك باب خانه به مســاحت 180/90 مترمربع تحت پــالك 4448 فرعى از 57 اصلى بخش 
18 نكا با حدود و مشــخصات مندرج در ســند مالكيت ذيل ثبت 7987 و 7988 صفحات 70 و 73 
دفتر جلد 61 به شماره 827941 و 827943 به نام محمد ذوالفقارى نوذرى و شهربانو خسروانى 
ســمنانى ســهم هريك از مالكين سه دانگ مشاع از شــش دانگ ثبت و صادر گرديد سپس تمامت 
پالك فوق برابر ســند رهنى شــماره 6927 مورخ 1390/4/16 تنظيمى در دفتر 245 نكا در رهن 
بانك كشاورزى نكا قرار گرفت سپس مازاد سه دانگ مشاع از شش دانگ سهم آقاى ذوالفقارى به 
موجب نامه شماره 1395047000118483-95/8/9 داديار شعبه اول دادسراى نكا بازداشت 
گرديد و طبق نظر كارشــناس رســمى به مبلغ 3,250,000,000 ريال ارزيابى شده و پالك فوق يك 
دستگاه ساختمان مسكونى داراى اسكلت فلزى و سقف همكف تيرآهن و طاق ضربى و سقف از نوع 
سبك و پوشش نهايى ورق آزبست سيمانى با زيرسازى خرپا فوالدى بوده و فاقد نماسازى مى باشد 
و بخش مســكونى داراى دو خواب و هال و پذيرايى و آشــپزخانه كاشــى كارى و سرويس بهداشتى 
مى باشــد كه داراى انشــعابات آب و بــرق و گاز كه برابر گزارش مامور اجــرا در تصرف مديون مى 
باشد.پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه 97/12/28 در اداره  نكا واقع در واحد اجرا از 
طريق مزايده به فروش مى رسد.مزايده از مبلغ 3,250,000,000 ريال شروع و به باالترين قيمت 
پيشــنهادى نقدا فروخته مى شــود.الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم 
از حق انشــعاب يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آن ها باشد و نيز بدهى 
هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شــده 
يا نشــده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازدا،وجوه پرداختى بابت هزينه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم عشــر و حق مزايده نقدا وصول 
مى گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان 

ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(تاريخ انتشار :يكشنبه 97/12/12 ).م/الف
رييس ثبت اسناد وامالك نكا-  محمدمهدى قليان

آگهى مزايده مال غيرمنقول(اسناد رهنى) 
ش پ :139604010371000042به موجب پرونده اجرايى كالسه 9600056 شش دانگ 
عرصه و اعيان واحد تجارى به پالك ثبتى مقدار 207/14 سهم مشاع از 1450 سهم از 257763 
سهم كل اراضى خشكه زارى مزروعى قريه نوذرآباد پالك 10 و 11 اصلى بخش 9 به انضمام 8/75 
متر سهم مشاع از 60 سهم از 10860 سهم اراضى به استثناى بهاى ثمنيه اعيانى پالك811 فرعى 
از 10 و 11 اصلــى پــالك 224 فرعى از 10 و 11 اصلى پالك4448 فرعى از 57 اصلى 333 فرعى 
از 10 و 11 اصلى ثبت وصادر و مع الواســطه به شــركت سهامى خاص صنايع تبديلى چمازى نكا به 
شــماره ثبت 922 منتقل شــده است طبق سند رهنى شــماره 6940 – 90/4/16 دفترخانه 245 
در قبال مبلغ 5,818,294,500 ريال در رهن بانك كشــاورزى قرار گرفته و طبق نظر كارشناس به 
مبلغ 21,500,000,000 ريال ارزيابى شــده و پالك فوق داراى :1-چهار واحد ســوله به مســاحت 
2604 ســاخته شــده از بلوك/فوالد و كف بتن پوشــش نهايى ورق موجدار با زيرسازى خرپا داراى 
گاراژ آهنى و ارتفاع كنارى 6/35 و ارتفاع ميانى 7/6 كه تعداد ســوله در عرصه موجود 5 عدد مى 
باشــد كه در اثر آتش سوزى يك ســوله كامال تخريب شد .2-سرويس بهداشتى مجاور سوله غربى 
به مســاحت 26/25 مترمربع مى باشــد 3-موتورخانه سردخانه و غيره 204/6 مترمربع با پوشش 
ايرانيت با زيرســازى خرپا فوالدى و بدنه بيرونى ســيمان كارى 4-ساختمان سرايدارى به مساحت 
43 مترمربع با كليه امكانات آشپزخانه كف سراميك با پوشش ايرانيت 5-نمازخانه به مساحت 72 
مترمربع با سقف تيرچه و بلوك با سرويس بهداشتى به مساحت 5/4   6-اتاق اپراتور باسكول به 
مســاحت 14 مترمربع 7-انبار سرپوشــيده به مســاحت 217 مترمربع با كف بتنى با پوشش ورق و 
گالوانيزه  8-محوطه سازى به مساحت 1200مترمربع با كف بتنى داراى  انشعابات آب و برق و گاز 
و تلفن كه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مديون مى باشــد.پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز 
سه شنبه 97/12/28 در اداره  نكا واقع در واحد اجرا از طريق مزايده به فروش مى رسد.مزايده 
از مبلغ 21,500,000,000 ريال شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود.الزم 
به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب يا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى كه مورد مزايده داراى آن ها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره 
تــا تاريخ مزايده اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشــده باشــد به عهــده برنده مزايده 
اســت و نيــز در صورت وجــود مازدا،وجوه پرداختى بابــت هزينه هاى فوق از محل مــازاد به برنده 
مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده 
تعطيل رســمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد 

شد.(تاريخ انتشار :يكشنبه 97/12/12 ).م/الف
رييس ثبت اسناد وامالك نكا-  محمدمهدى قليان

آگهى مزايده مال غيرمنقول(اسناد رهنى) 
ش پ :139604010371000041به موجب پرونده اجرايى كالسه 9600055 شش دانگ 
يــك باب خانه به مســاحت 414/91 مترمربع تحت پــالك 811 فرعى از 11 اصلى بخش 9 ثبت نكا 
واقــع در قريه دنگســرك ذيل ثبت 1695 صفحه 376 دفتر جلــد 11 به نام مختار برادران ثبت و 
صادر و تســليم گرديد كه حدود و مشــخصات آن به شرح: شــماال به طول 17/27 متر ديوار است 
متصرفى نوراله قاســمى دوم به طول 2/50 متر ديوار اســت به متصرفى سيد عيسى عالمى شرقا 
به طول 23 متر پى اشــتراكى با متصرفى مسلم برادران جنوبا به طول 17/90 متر ديوار اشتراكى 
متصرفــى محمدرضــا بــرادران غربا اول به طول 21/17 متر درب و ديوار اســت به كوچه ســپس 
طبق ســند رهنى شماره 6928 مورخ 90/4/16 دفترخانه 245 نكا در قبال مبلغ 405,000,000 
ريال در رهن بانك كشــاورزى شــعبه مركزى نكا قرار گرفته و طبق نظر كارشــناس رســمى به مبلغ 
1,492,000,000 ريــال ارزيابى شــده اســت . مشــخصات اجمالى ملك:درپهنــه عرصه مذكور يك 
دستگاه ساختمان مسكونى دوطبقه شامل همكف حدود 116 مترمربع مسكونى و راه پله طبقه اول 
با اســكلت آجرى ســقف تيرچه و بلوك و در زمان بازديد به عنوان انبارى مورد استفاده است طبقه 
اول حدود 126 مترمربع مســكونى داراى هال و پذيرايى دوخواب آشــپزخانه وسرويس بهداشتى 
با بدنه ديواره كاشــى و كف سراميك در و پنجره ها چوبى و آلومينيومى راه پله و نماى جنوبى سنگ 
مى باشد كه در  تصرف مديون مى باشد.پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه 97/12/28 
در اداره  نكا شــعبه اجرا واقع در نكا جنب توپخانه از طريق مزايده به فروش مى رســد.مزايده از 
مبلغ 1,492,000,000 ريال شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى نقدا فروخته مى شود.الزم به 
ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشــعاب يا حق اشــتراك و مصرف 
در صورتى كه مورد مزايده داراى آن ها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره 
تــا تاريخ مزايده اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشــده باشــد به عهــده برنده مزايده 
اســت و نيــز در صورت وجــود مازدا،وجوه پرداختى بابــت هزينه هاى فوق از محل مــازاد به برنده 
مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده 
تعطيل رســمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد 

شد.(تاريخ انتشار :يكشنبه 97/12/12 ).م/الف
رييس ثبت اسناد وامالك نكا-  محمدمهدى قليان

آگهى مزايده مال غيرمنقول(اسناد رهنى) 
ش پ :139604010371000039بــه موجــب پرونــده اجرايى كالســه 9600053 ســند 
مالكيــت شــش دانگ عرصه واعيان يك بــاب خانه به مســاحت 805/49 مترمربع تحت پالك 224 
فرعــى از 11 اصلــى بخش 9 ثبت نكا واقــع در اراضى نوذرآباد ذيل ثبــت 1315 صفحه 25 دفتر 
جلد 9 به شــماره چاپى 500275 به نام قادر رســولى نوذرى ثبت و صادر و تسليم گرديد كه حدود 
و مشــخصات به شــرح ذيل اســت: شــماال اول به طول 3/87 متر درب و ديوار است دوم به طول 
19/30 متر ديوار اســت هر دوجزء به خيابان شــرقا اول به طول 3/45 متر دوم به طول 28/95 
متر دو قسمت ديوار است متصرفى برادران رسولى سوم به طول 5/05 متر ديوار است متصرفى 
بانــو معافى جنوبا به طول 18/75 متر ديوار اســت متصرفى بهروز رســولى غربــا به طول 30/10 
متر ديوار اشــتراكى متصرفى بهرام رســولى مى باشــد(توضيحا براساس نامه شــماره 4/4012-
89/6/23 بنياد مســكن نكا در حد شــمال ملك به عرض يك متر تحت تعريض مى باشــد) ســپس 
به موجب ســند رهنى شماره 4519-90/4/16 دفترخانه 215 نكا در قبال مبلغ 540,000,000 
ريال در رهن بانك مشــاورزى شــعبه  مركزى نكا قرار گرفته و طبق نظر كارشــناس رسمى به مبلغ 
1,550,000,000 ريــال ارزيابى شــده اســت مشــخصات اجمالى ملك: در پهنــه عرصه مذكور يك 
دستگاه ساختمان مسكونى دوطبقه شامل همكف حدود 120مترمربع با اسكلت آجرى سقف تيرآهن 
و طاق ضربى بوده و به عنوان انبارى مورد اســتفاده اســت طبقه اول مسكونى حدود 133 مترمربع 
داراى ســتون هاى قوطى شكل فلزى ديوار سفالى پوشــش نهايى ورق آزبست سيمانى با زيرسازى  
خرپاى فلزى داراى هال و پذيرايى خواب آشپزخانه وسرويس بهداشتى و كف سراميك در و پنجره 
هــاى چوبى و آلومينيومى مى باشــد داراى امتيازات گاز و آب روســتايى و برق بــوده و درحال بهره 
بردارى است كه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مديون مى باشد.پالك فوق از ساعت 9 الى 12 
روز سه شنبه 97/12/28 در اداره ثبت اسناد و امالك نكا شعبه اجرا واقع در نكا جنب توپخانه از 
طريق مزايده به فروش مى رسد.مزايده از مبلغ 1,550,000,000 ريال شروع و به باالترين قيمت 
پيشــنهادى نقدا فروخته مى شــود.الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم 
از حق انشــعاب يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آن ها باشد و نيز بدهى 
هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شــده 
يا نشــده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازدا،وجوه پرداختى بابت هزينه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم عشــر و حق مزايده نقدا وصول 
مى گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان 

ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(تاريخ انتشار :يكشنبه 97/12/12 ).م/الف
رييس ثبت اسناد وامالك نكا-  محمدمهدى قليان

آگهى مزايده مال غيرمنقول(اسناد رهنى) 
ش پ :139604010371000043 بــه موجــب پرونده اجرايى كالســه 9600057 ســند 
مالكيت شــش دانگ يك باب خانه تحت پالك 333 فرعى از 11 اصلى بخش 9 ثبت نكا به مســاحت 
569/03 مترمربع واقع در قريه دنگســرك به نام على اصغر  خوشــنود نوذرى ف يداله ذيل ثبت 
1425 صفحه 345 دفتر جلد 9 ثبت صادر و تســليم گرديد ســپس تمامت پالك ثبتى برابر ســند 
رهنى به شــماره 4516-90/4/16 تنظيمى دفترخانه 215 نكا در رهن بانك كشاورى قرار گرفت 
حدود و مشــخصات آن به شــرح شــماال به طول 16/80 متر درب و ديوار است به كوچه شرقا اول 
به طول 14/50 متر ديوار ا ســت اشــتراكى با متصرفى محمد خشــنودى دوم به طول 17/60 متر 
ديوار اســت اشــتراكى با متصرفى اكبر خوشنودى ســوم به طول 4 متر ديوار است به كوچه جنوبا 
اول بــه طول 4/85 متر بــه ديوار متصرفى عرب دوم به حالت جنوب غربــى به طول 7/75 متر به 
ديــوار متصرفى اســدى نــژاد غربا اول به طــول 0/70 متر به ديوار متصرفى اســدى نژاد دوم به 
طــول 16/80 متر به ديوار متصرفى مصطفى برزگر ســوم به طــول 17/55 متر به ديوار متصرفى 
باب اله درســتكار مى باشدســپس به موجب سند رهنى شــماره 4516 مورخ 90/4/16 دفترخانه 
215 نكا در قبال مبلغ 450,000,000 ريال در رهن بانك كشاورزى مركزى نكا قرار گرفته و طبق 
نظر كارشــناس رســمى به مبلغ 1,590,000,000 ريال ارزيابى شده است مشخصات اجمالى ملك: 
در پهنه عرصه مذكور يك دســتگاه ســاختمان مســكونى دوطبقه شــامل همكف حدود 80مترمربع 
با اســكلت آجرى ســقف تيرچــه و بلوك با كف بتنــى و ديوارها ســفيدكارى و درب و پنجره چوبى و 
به عنوان انبارى مورد اســتفاده اســت طبقه اول حدود 93 مترمربع با پوشــش نهايى ورق آزبست 
ســيمانى با زيرســازى خرپاى فلزى داراى هال و پذيرايى دو خواب آشــپزخانه و سرويس بهداشتى 
با بدنه ديواره كاشــى و كف ســراميك و  در و پنجره هاى چوبى والومييومى و راه پله سنگ مى بشد 
داراى امتيازات گاز و آب روســتايى وبرق بوده و در حال بهره بردارى اســت كه  گزارش مامور اجرا 
در تصرف مديون مى باشد.پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه 97/12/28 در اداره ثبت 
اسناد و امالك نكا شعبه اجرا واقع در نكا جنب توپخانه از طريق مزايده به فروش مى رسد.مزايده 
از مبلغ 1,590,000,000ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود.الزم به 
ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشــعاب يا حق اشــتراك و مصرف 
در صورتى كه مورد مزايده داراى آن ها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره 
تــا تاريخ مزايده اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشــده باشــد به عهــده برنده مزايده 
اســت و نيــز در صورت وجــود مازدا،وجوه پرداختى بابــت هزينه هاى فوق از محل مــازاد به برنده 
مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده 
تعطيل رســمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد 

شد.(تاريخ انتشار :يكشنبه 97/12/12 ).م/الف
رييس ثبت اسناد وامالك نكا-  محمدمهدى قليان

آگهى مزايده مال غيرمنقول(اسناد رهنى) 
ش پ :139704010371000001بــه موجــب پرونده اجرايى كالســه هــاى 9700002 و 
9700005 پنج دانگ و ســى ســير مشاع از شــش دانگ اعيانى واحد مرغدارى كه مابقى عرصه تا 
ســطح شــش دانگ وقف مى باشد به مســاحت 28842 مترمربع مرغدارى به  نام جوجه زرين پالك 
50 فرعــى از 71 اصلى بخش 9 ثبت نكا به شــماره 2015 دفتر جلد 14 صفحه 139 در دفترخانه 
72 نكا ثبت و صادر و مع الواســطه به  نام شــركت جوجه زرين منتقل شــده است طبق سند رهنى 
شماره 82761-89/8/19 دفترخانه در قبال 731,060,000 ريال در رهن بانك كشاورى مركزى 
نــكا قــار رگفته و پالك فوق داراى 28842 مترمربع عرصه ملك كه اعيانى آن به شــرح :1-ســالن 
پرورش سه باب به ابعاد هر سالن ( 54*14 مترمربع ) جميعا به مساحت 2268 مترمربع و يك باب 
بــه ابعــاد ( 48 * 14 مترمربع) برابر 672 مترمربع با اســكلت فلزى و ديوار بلوكى ســربندى فلزى 
با پوشــش ايانيتك ف سالن بتنى ارزش سالن هاى اشاره شــده جميعا به مبلغ 10,290,000,000 
ريال 2- انبار به ابعاد ( 30 * 12/30 مترمربع ) به مساحت 369 مترمربع با اسكلت فلزى با ارتفاع 
5 مترمربع ديوار بلوك ســيمانى كف بتنى داراى درب پنجره فلزى ارزش انبار اشــاره شده در اين 
بند 1,107,000,000 ريال 3- اتاق دود به مســاحت 52 مترمربع ديوار بلوكى سيمانى با تعميرات 
ســقف طاق ضربى به ارزش 156,000,000 ريال 4-قرنطينه و ســرويس به مساحت 60 مترمربع 
ديوار بلوك ســيمانى با تعميرات داخلى از كاشــى و سراميك ســقف طاق ضربى داراى درب و پنجره 
فلــزى بــه ارزش 180,000,00 ريال 5-ســاختمان مديريت و كارگرى در دو طبقه به مســاحت كل 
حدود 315 مترمربع با اســكلت از مصالح بنايى ســقف طاق ضربى سربندى فلزى با پوشش ايرانيت 
عمليات داخل ســاختمان با مصالح متعارف از اندود گچ در بدنه و ســقف اطاق ها كاشــى و سراميك 
در ســرويس بهداشتى و آشپزخانه به ارزش 1,417,500,000 ريال 6-موتورخانه به مساحت 23 
مترمربع ديوار بلوكى سيمانى سقف طاق ضربى كف بتنى سربندى فلزى با پوشش ايرانيت به ارزش 
66,000,000 ريــال 7-ديوار كشــى بــه ارتفاع حدود 2 متر مربع از بلوك ســيمانى به طول  حدود 
700 مترمربع به ارزش 720,000,000 ريال 8-جايگاه ضد عفونى وســايل مرغدارى به مســاحت 
50 مترمربع با كف بتنى و ديوارهاى جانبى از ورق فلزى 4 مترى به ارزش 125,000,000 ريال9-

داراى برق سراســرى با ترانس 80 آمپر و 100 كيلووات و برق اضطرارى با قدرت 150 كيلووات 
و 6 ســرى تابلوهاى برق شــامل تابلوهاى داخل سالن ها و انباردان به ارزش 430,000,000 ريال 
10-دو لنگه درب ورودى فلزى با ورق آهنى به ارزش 120,000,000 ريال 11-تسطيح و محوطه 
سازى 1000 مترمربع به ارزش 300,000,000 ريال 12-استخر ذخاير آب 100 متر مكعب بتنى 
با ســقف ايرانيت بــه ارزش 100,000,000,000 ريال 13-چاه عميــق 45مترى با قطر 12 اينچ با 
تجهيــزات كامــل به ارزش 120,000,000 ريال 14-ارزش 5دانگ 30 ســير از 6 دانگ عرصه به 
ارزش 8,500,000,000 ريال طبق نظر كارشــناس رســمى ارزش ملك با عنايت به موارد فوق باال 
و بــا نتيجــه به موقعيت مكانى( مجــاورت باجاده اصلى) و داراى انشــعابات اب و برق و گاز كه برابر 
گزارش مامور اجرا در تصرف مديون مى باشد به مبلغ 22,641,500,000 ريال ارزيابى شده پالك 
فوق از ســاعت 9 الى 12 روز ســه شــنبه 97/12/28 در اداره  نكا واقــع در واحد اجرا از طريق 
مزايــده به فروش مى رســد.مزايده از مبلغ 22,641,500,000 ريال شــروع و به باالترين قيمت 
پيشــنهادى نقدا فروخته مى شــود.الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم 
از حق انشــعاب يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آن ها باشد و نيز بدهى 
هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شــده 
يا نشــده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازدا،وجوه پرداختى بابت هزينه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم عشــر و حق مزايده نقدا وصول 
مى گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان 

ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(تاريخ انتشار :يكشنبه 97/12/12 ).م/الف
رييس ثبت اسناد وامالك نكا-  محمدمهدى قليان

آگهى ابالغ ماده 18 آيين نامه اجرا
ش بايگانى شعبه : 9700961 بدين وسيله به 1-بهرام داودى ليمونى ف ابراهيم به شماره 
ملى 2091124710ساكن سارى خيابان فلسطين قبل از مسجد امام موسى بن جعفر 2- على نقى 
زارعيان ليمونى ف ســلمان به شماره ملى 2093018837 ســاكن سارى كمربندى غربى ميدان بار 
حجره 73   3- مهران احمدى واستانى ف مرتضى به شماره ملى 2092004093 ساكن سارى بلوار 
كشــاورز ايســتگاه تاكام ابالغ مى شود كه بانك كشــاورزى سارى به اســتناد قرارداد بانكى شماره 
396323860-1388/12/26 جهت وصول مبلغ 3,283,079,768 ريال تا تاريخ 1397/6/15 
به انضمام خســارت تاخير متعلق و از تاريخ مذكور تا روز تســويه كامل بدهى طبق مقرات عليه شما 
اجراييــه صادر نموده و پرونده اجرايى به كالســه 9700961 در اين اداره تشــكيل شــده و طبق 
گزارش هاى مورخ 97/8/10 ، 97/8/9 و 97/11/3 مامور مبنى بر عدم شناسايى نشانى و ميسر 
نبودن ابالغ واقعى محل اقامت شــما به شــرح اعالمى متعهد له ابالغ اجراييه امكان پذير نبوده لذا 
بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجراييه فقط يك مرتبه در يك از روزنامه 
هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ 
محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقــدام  ننماييد،عمليــات اجرايى جريان خواهد 

يافت.تاريخ انتشار آگهى:97/12/12مى باشد.م/الف
پرويز عليزاده-رييس اداره اجراى اسناد رسمى سارى

آگهى مزايده مال غيرمنقول
درخصوص پرونده كالســه 971813 مدنى له عبدالرضا نبى زاده عليه ســيد مجتبى حســينى 
مطالبــه وجــه كه ملــك محكوم عليه(ســهم االرث)واقع در بابلســر خيابــان پاسداران-پاســداران 
22(كوچه شهيد نوروزى ) جنب اداره ثبت منزل مرحوم جمشيد حسينى اجاكسرى كه ملك موردنظر 
داراى ســندمالكيت رسمى به صورت شــش دانگ پالك ثبتى شماره 1/2663/6039 اصلى بخش 
12 ثبت بابلسر به مساحت 267/4 مترمربع و حدود اربعه شماال به طول 19/75 متر به پال مجاور 
شــرقا بــه طــول 12/25 متر به كوچه عــام( 14 مترى طبق طرح شــهردارى) جنوبا بــه مجموع طول 
20/05 متر به پالك مجاور غربا به طول 15/35 متر به پالك همجوار محدود شــده كه طى تعريض 
و عقب نشــينى در ضلع شــرقى ( بر 14 مترى) به مساحت مانده حدود 244 مترمربع خواهد رسيد 
بناى موجود در ملك به صورت نيم پيلوت با قدمت ســاخت حدود ســى و پنج ســال بانماى شرقى و 
جنوبى ســنگ بام نهايى شــيب دار پنجره ها آلومينيومى و درها چوبى كه مســاحت بنا( با احتســاب 
50 درصد مســاحت زيرپيلوت) مطالق اســتعالم شــهردارى حدود 157 مترمربع بوده اين بنا شامل 
دو خواب-آشــپزخانه-هال – پذيرايى وسرويس بهداشتى و حمام و تراس ضلع جنوبى تراس ظلع 
شــرقى و نيز يك باب انبارى در فضاى زير پيلوت و نيز پاركينگ زير پيلوت مى باشــد اين ملك طى 
مدارك موجود در شهردارى داراى پروانه ساختمان حدود 35 سال پيش بوده ضمن اين كه  داراى 
انشــعابات شــهرى آب و برق و گاز نيز بوده با توجه به موقعيت مكانى ملك ميزان مســاحت عرصه و 
شــكل هندسى آن و ســاير عوامل موثر در قضيه شــش دانگ پالك موصوف اعم از عرصه و اعيان 
درشــرايط فعلى به مبلــغ 4,800,000,000 ريال معادل چهارصد و هشــتاد ميليون تومان تعيين و 
برآورد مى گردد كه ســهم االرث محكوم عليه ســيد مجتبى حســينى 1,700,000,000 ريال معادل 
يكصدوهفتاد ميليون تومان مى باشدكه مراتب فوق وسط كارشناس رسمى دادگسترى موردبازديد 
قرار گرفته كه در تاريخ 97/12/26 روز يكشــنبه از ســاعت 10 الــى 11 صبح به صورت مزايده 
حضورى در اجراى احكام مدنى  بابلسر به فروش خواهد رسيد . كسانى كه باالترين قيمت را باتوجه 
بــه نظريه كارشناســى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنــده مزايده بايد ده درصد مبلغ را 
نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. طالبين مى توانند پنج روز 
قبــل از برگزارى مزايده به اجراى احكام مدنى مراجعــه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد.

ضمنا.هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
             مدير دفتر اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور
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برگزارى مراسم تجليل از مقام شامخ مادر 
و زن در شركت بهره بردارى نفت و گاز 

مسجدسليمان 
ــركت بهره بردارى نفت  به گزارش روابط عمومى ش
ــليمان ، آيين جشن ميالد با بركت دردانه  و گاز مسجدس
عالم هستى حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور مديرعامل 
ــاى ستادى اين شركت در سالن  و همراهى مديران و روس

كنفرانس اداره آموزش برگزار گرديد . 
مديرعامل شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان 
طى سخنانى ضمن تبريك اين مناسبت به بانوان شاغل در 
ــت : حضرت فاطمه (س ) الگوى  ــركت اظهار داش اين ش
شايسته و تمام و كمالى براى بانوان هستند و قطعاً كسانى 
كه اين بانوى بزرگ را بعنوان اسوه و الگوى خود انتخاب مى 

كنند به تعالى و عاقبت به خيرى مى رسند . 
ــت ها و ــمردن قابلي ــاد ناصرى با برش ــدس قب  مهن
 توانمندى هاى زنان در اجتماع افزود : زنان در عرصه هاى 
مختلف و مديريتى كالن شايستگى و قابليت خودشان را 
بخوبى بروز داده و اثبات كرده اند .  وى ادامه داد : بالندگى 
ــركت در اجراى مأموريت هاى محوله و  و موفقيت اين ش
اهداف از پيش تعيين شده مرهون مجاهدت و تالش وافر 
همه كاركنان خصوصاً شما بانوان است و از همين تريبون 
از تك تك همكاران ارجمندم تقدير و تشكر نموده و اين 

مناسبت را به همه تبريك عرض مى كنم . 

بررسي 14 مورد از موارد جاري شهرهاي 
كاشان و قمصر دركميسيون ماده پنج اين 

هفته استان
كميسيون ماده 5 اين هفته استان اصفهان در محل 
فرمانداري شهرستان كاشان برگزار شد. در كميسيون ماده 
5 استان كه به رياست حجت اهللا غالمي معاون هماهنگي 
ــور حميدرضا اميرخاني  ــتانداري و با حض امورعمراني اس
ــازي استان اصفهان و ديگر اعضاء در  مديركل راه و شهرس
ــان برگزار شد 14 مورد  محل فرمانداري شهرستان كاش
ــازي خط بدنه،تقليل ويا  از موارد اصالح،تعيين و دقيق س
ــت افزايش ارتفاع ،حذف و يا  تعريض عرض گذر، درخواس
اضافه كردن گذر وتغيير كاربري مربوط به شهر هاي كاشان 
و قمصر مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. در طي جلسه 8 
مورد تغيير كاربري، يك مورد ايجاد شبكه، يك مورد طرح 
تفكيكي و يك مورد اصالح خط بدنه مربوط به شهر كاشان 
و 3 مورد تغيير كاربري مربوط به شهر قمصر مطرح و مورد 
بررسي قرار گرفت. حجت اله غالمي معاون هماهنگي امور 
ــتانداري در طي بررسي  طرح تفكيكي اراضي  عمراني اس
ــت : 200 هكتار به  ــب راوندي گف ــوم به قط دولتي موس
محدوده شهر كاشان الحاق شده و 100 هكتار از اراضي تپه 
سيلك نيز از محدوده خارج گرديده است و اكنون نيز بايد 
براي آزاد سازي عرصه اراضي تپه سيلك هر طرح تفكيكي 
كه در سطح شهر انجام مي گيرد ده درصد آن جهت اين 

موضوع و ده درصد نيز براي ايثارگران اختصاص يابد.

اخبار
ــهد را  ــر پرديس تئاتر مش احداث كنيم و اداره آن را تنها مـشـهـد اگ
ــه بخش خصوصى واگذار كنيم ناكام خواهد بود و  ب
ــى آن را اداره كند نيز به  ــه تنهاي ــهردارى ب اگر ش
ــذا معتقدم كه  ــود ل ــت دچار مى ش همين سرنوش
ــورت هيات ــه به ص ــه اداره مجموع ــن گزين  بهتري

 امنايى است. 
ــاره به درخواست فعاالن  ــهردار مشهد با اش ش
ــود فضا براى  ــهد در خصوص كمب ــوزه تئاتر مش ح
ــهد در  ــراى تئاتر گفت: پرديس بزرگ تئاتر مش اج

بوستان وفا ظرف دو سال احداث مى شود.
ــا برگزيدگان  ــت ب ــا كالئى در نشس محمدرض
ــهدى سى و هفتمين جشنواره بين المللى تئاتر  مش
فجركه با حضور رييس كميسيون فرهنگى شوراى 
ــهر، معاون و رييس سازمان اجتماعى فرهنگى و  ش
ــعه سرمايه انسانى برگزار  معاون برنامه ريزى و توس

شد، افزود: طى 10 ماه گذشته و 100 روز طى شده 
از فعاليتم به عنوان شهردار پيگيرى هاى زيادى براى 
مكانيابى جهت احداث پرديس تئاتر مشهد انجام و 
پس از مشورت و بررسى هاى كارشناسانه بوستان وفا 

براى احداث پرديس تئاتر انتخاب شد.
ــت كه  ــا اين اس ــى م ــرد: نگران ــه ك وى اضاف
ــاخت ها را آماده كنيم اما كسى از آن استفاده  زيرس
نكند، لذا فعاالن حوزه تئاتر مشهد بايد به تئاتر رونق 
ببخشند و اين نكته را درك كنند كه اگر رونق تئاتر 
ــود انرژى ما نيز براى پيگيرى كار  در مشهد كم ش
ــد. كالئى با بيان اينكه معتقدم تعداد  كم خواهد ش
ــال 96 نسبت به ــته در س  تئاترهاى فاخر و برجس

ــت، اظهار كرد: اين  ــال 97 كاهش پيدا كرده اس  س
موضوع نگران كننده است و اگر جلوى آن را نگيريد 
ــد، لذا ما به قول هايمان در  رونق تئاتر كم خواهد ش
ــاخت ها عمل مى كنيم و شما به جد در  ايجاد زيرس

اين زمينه فعاليت كنيد.
شهردار مشهد در پاسخ به خواسته فعاالن تئاتر 
مشهد براى واگذارى اداره پرديس تئاتر به آنها گفت: 
ــهد را احداث كنيم و اداره آن  اگر پرديس تئاتر مش
را تنها به بخش خصوصى واگذار كنيم ناكام خواهد 
ــى آن را اداره كند نيز  ــهردارى به تنهاي بود و اگر ش
ــود لذا معتقدم كه  ــت دچار مى ش به همين سرنوش
بهترين گزينه اداره مجموعه به صورت هيات امنايى 

ــت. وى افزود: پرديس تئاتر مشهد بعد از احداث  اس
بايد به پاتوق دوستداران تئاتر تبديل شود بر همين 
ــاس پرديس تئاتر بايد در محلى احداث شود كه  اس
مخاطب تئاتر كمترين فاصله را با آن داشته باشد كه 
براساس نظر كارشناسان و مطالعاتى كه طى يكسال 
گذشته انجام گرفت بوستان وفا مكان مناسبى براى 

احداث پرديس تئاتر مشهد است.
ــهرى به صورت  ــان اينكه مديريت ش وى با بي
مستقيم از گروه هاى تئاتر حمايت نمى كند، تصريح 
ــاخت ها از تئاتر مشهد  كرد: ما در حوزه ايجاد زيرس
ــن وجود از تئاترهاى  ــت خواهيم كرد اما با اي حماي
فاخرى كه بتوانند برندينگ مشهد باشند نيز حمايت 

خواهيم كرد.
كالئى به دغدغه سه گانه سالن، تبليغات و منابع 
ــده از سوى فعاالن حوزه تئاتر مشهد  مالى مطرح ش
ــتفاده از فضاهاى  ــت: در بحث اس ــاره كرد و گف اش
ــه و آئين نامه  ــهرى نيازمند يك ضابط ــات ش تبليغ
ــتيم كه تدوين آن نياز به مشاركت و همفكرى  هس

اهالى تئاتر دارد.
ــهد افزود: در خصوص فضا و سالن  شهردار مش
ــدن پرديس تئاتر  ــا آماده ش ــر نيز مى توانيم ت تئات
ــراها را براى تمرين گروه هاى تئاتر  مشهد فرهنگس

در اختيارشان بگذاريم.
وى ادامه داد: معتقدم در تئاتر مشهد دو موضوع 
را كم داريم، يكى از اين كمبودها كار فاخر است كه 
در خواست داريم وقت بگذاريد تا كار فاخر بيشترى 
توليد شود زيرا اين ظرفيت وجود دارد و ما نيز از آن 

حمايت خواهيم كرد.

پرديس بزرگ تئاتر مشهد در بوستان وفا احداث مى شود 

بیش از ۵۲۰ تجھیز و قطعات توسط 
متخصصان داخلی تعمیر و بازسازی شد

رئيس تعميرات شركت پااليش گاز  ــتاى پايدارى ايـــالم ــت: در راس ايالم گف
توليد و باالبردن قابليت اطمينان تجهيزات فرآيندى بيش 
ــط ــگاه توس ــات يدكى پااليش ــزات و قطع  از 520 تجهي
ــتفاده از توان داخلى تعمير و ــركت هاى داخلى با اس   ش

 بازسازى شدند.
به گزارش روابط عمومى، مهندس "مسعود مرشدى" 
افزود: شركت پااليشگاه گاز ايالم در راستاى اقتصاد مقاومتى 
و دور زدن تحريمها، برنامه هاى مدونى براى پايدارى توليد 
در زمينه هاى مختلف در دست اقدام دارد كه به مرور زمان 
اجرايى مى شوند. وى با اشاره به اينكه اين شركت وابستگى 
ــات به خارج، به  ــود را در زمينه تهيه تجهيزات و قطع خ
حداقل رسانده است،اظهار داشت:بيش از 20 مورد تجهيزات 
ــه ، ريبويلر،تيوب باندل ،  شامل تيپ فلر،كندانسور، پوس
روتور، شافت،شيرهاى كنترلى و غيره توسط شركت هاى 
داخلى توليد شده است كه با مشابه خارجى هيچ تفاوتى 
ــا توليد اين تجهيزات عالوه بر ــد. وى با بيان اينكه ب  ندارن
ــز به صرفه تر مى  ــى ارزى، از لحاظ زمانى ني صرفه جوي
ــان داخلى  ــود باورى به متخصص ــد، تصريح كرد: خ باش
ــان كارى در ابعاد مختلف واحدهاى  ــث افزايش راندم باع
تعميراتى اين شركت شده است . رئيس تعميرات شركت 
ــش از500 مورد  ــان كرد: بي ــش گاز ايالم خاطرنش پاالي
قطعات يدكى شامل پروانه هاى پمپ كمپرسور، قطعات 
ــيرآالت،رينگ هاى كربنى،كلگى روتوفرم، انواع  يدكى ش
ــاى كربنى،  ــش ه ــيت رينگ،پوش ياتاقانهاى ژورنال، س
ــورهاى تقويت  ــيل، بريرگس سيل،كمپرس ــس س درايگ
ــتفاده از توان داخلى توسط  شركتها، ــار و غيره با اس  فش

 بومى سازى شده است.

یت مالی ایران  کسب تندیس سیمین مدیر
توسط شھرداری مشھد

معاون مالى و پشتيبانى شهردارى  مشهد گفت: شهردارى مشهد در مـشـهـد
ــد  ــت مالى ايران موفق ش ــزه مديري ــن دوره جاي نهمي

تنديس سيمين اين جشنواره را از آن خود كند.
ــنواره جايزه  ــزود: در اين دوره از جش خواجه نائينى اف
ــركت، موسسه، بانك  ملى مديريت مالى ايران 114 ش
ــهردارى حضور داشتند كه پس از ارزيابى و داورى  و ش
ــاتيد دانشگاه  ــط تيمى از برترين اس صورت گرفته توس
ــابدارى كشور، شهردارى مشهد  و نخبگان  مالى و حس
ــيمين اين دوره شد. وى با  موفق به دريافت تنديس س
اشاره به اينكه برگزارى جايزه ملى مديريت مالى ايران 
ــطح ملى آغاز شده است، خاطرنشان  از سال 89 در س
ــترده شركت ها و سازمان هاى  كرد: حضور فعال و گس
ــران بيانگر اين  ــزه ملى مديريت مالى اي ايرانى در جاي
ــت كه سازمان هاى ايرانى ميل بسيارى براى حضور  اس
ــو و  ــازمان هاى همس ــدى دارند كه در آن س در فراين
ــركت مى كنند تا سطح واقعى خود را در  غيرهمسو ش
ــنجد و خود را با سازمان ها  حيطه عملكرد مديريت بس
و شركت هايى كه از نظر نوع فعاليت با آن ها مشترك 

مى باشند مقايسه نمايند.
مديركل امور مالى و ذيحساب شهردارى مشهد نيز 
پس از دريافت اين جايزه ملى كه طى مراسمى در سالن 
ــد،ضمن تبريك اين  ــران در تهران برگزار ش اجالس س
رويداد بزرگ مالى براى مديريت شهرى مشهد، حمايت 
ــير دستيابى به  جايگاه  مديريت مالى حرفه اى در مس
واقعى در شركتها و سازمانها و تشويق و ترغيب شركتها 
براى انجام خود ارزيابى و شناخت نقاط قوت و ضعف و 

زمينه هاى بهبود را از اهداف اين جشنواره خواند. 

ین در اجرای برنامه ھا  فرھنگ ھمیاری خیر
بسیار کمک کننده است

ــى در ديدار با  ــرت اهللا فالحت حض ــازى مدارس گيالن گـيــالن مديركل نوس
گفت فرهنگ هميارى خيرين در اجراى برنامه ها بسيار 

كمك كننده است.
ــول  ــزارش روابط عمومى حضرت آيت اهللا رس به گ
ــازى، توسعه  فالحتى در ديدار با مديركل و معاونان نوس
ــه اينكه گيالنى ها  ــاره ب ــز مدارس گيالن با اش و تجهي
مردمى نجيب و فرهيخته محسوب مى شوند اظهار كرد: 
ــتند و به عشق  مردم گيالن متمركز در واليتمدارى هس

 اهل بيت(ع) بسيارى از امور را انجام مى دهند. 
وى، وجود خيران در انجام امور را مهم عنوان كرد و 
ــيار  افزود: بهره گيرى از وجود خيران در اجراى پروژه بس

موثر و موفقيت آميز است.
ــانى در  ــا بيان اينكه اطالع رس ــت ب امام جمعه رش
ــه سازى  ــويق خيران براى اجراى پروژه هاى مدرس تش
حائز اهميت است، تصريح كرد: فرهنگ تعاون و هميارى 
ــاماندهى مردم بسيار  در اجراى برنامه هاى جمعى و س
ــى، خيران را بازوى  ــت. آيت اهللا فالحت  كمك كننده اس
ــد دولتمردان در اجراى برنامه هاى عامل المنفعه  توانمن
دانست و بيان كرد: دولت ها به تنهايى نمى توانند تمام 

امور را انجام دهند و پاسخگوى مطالبات مردم باشند.
وى بر اولويت بندى تجهيز و تاسيس مدارس گيالن 
تاكيد كرد و گفت: توجه به مدارس مناطق دوردست حائز 
اهميت است. نماينده ولى فقيه در گيالن با اشاره به اينكه 
ــئوالن نوسازى و  ــگيرى از حوادث بايد مد نظر مس پيش
ــتان باشد، خاطرنشان كرد: در تجهيز  تجهيز مدارس اس
ــازى از اهل فن و دانش  ــه س و اجراى پروژه هاى مدرس

بايد استفاده شود.

ارجاع ساالنه بیش از یکھزار مورد تجھیزات 
ابزار دقیق برای تعمیر، کالیبراسیون به کارگاه

مسئول كارگاه ابزار دقيق شركت  ــاالنه ايـــالم ــالم گفت: س ــش گازاي پاالي
ــزات ابزار دقيقى براى تعمير،  يكهزارو 500 مورد تجهي
ــود كه با  ــيون و تنظيم به كارگاه ارجاع مى ش كاليبراس
توجه به متغيربودن شرايط تعميراتى برنامه ريزى نشده 

ممكن است افزايش يابد.
به گزارش روايط عمومى، مهندس " پدرام پرگارى" 
ــال ارائه خدمات اين كارگاه  ــه دوازده همين س از ورود ب
اشاره كرد و افزود: تجهيز اوليه اين كارگاه از سال 1386 
ــرويس دهى آن همزمان با شروع فعاليت اين  آغاز و س

پااليشگاه شروع شده است.
ــر، تعويض و  ــام امور تعمي ــان اينكه انج ــا بي وى ب
ــى  ــدت تعميرات اساس ــزات در م ــيون تجهي كاليبراس
ــده  ــترين تراكم به اين كارگاه ارجاع ش ــاليانه با بيش س
ــت: همكارى در انجام اورهال تفكيكى  است، اظهارداش
ــار پائين 1 و 2 و فشار  باال1 و 2   ــاليانه بويلرهاى فش س
ــاى گازى1 و 2 و 3 و پيگيرى تأمين  ــو ژنراتوره و تورب
قطعات مصرفى روزمره، يدكى اضطرارى  و موارد خاص 
ــال و در كوتاهترين زمان ممكن انجام  در تمامى ايام س

شده است .
ــئول كارگاه ابزار دقيق شركت پااليش گازايالم  مس
با اشاره به اينكه انجام كاليبراسيون گازسنج هاى دستى 
ــيون  واحدHSE  و تأمين قطعات يدكى و گازكاليبراس
مورد نياز از ديگر اقدامات اين كارگاه بوده است، تصريح 
كرد: بروز رسانى تجهيزات از طريق ارتقاء موارد موجود و 
يا خريد تجهيزات جديد و فضاى كارگاه از طريق طراحى 
و ساخت ميزهاى كار استاندارد و كامال ارگونوميك براى 
خدمات مطلوب، از ديگر اقدامات اين كارگاه بوده است .

  


