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آگهى مفقودى
ســند مالكيت و كليه اســناد و مدارك پژو 405 مشــكى متاليك مدل 1382 پالك72-493و16 ش موتور 
22568219765 شاســى 82036828 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.مالك متعهد مى گردد مسئوليت 

ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

ســند مالكيت وسيله نقليه سوارى 206 رنگ سفيد روغنى مدل 1389 ش موتور 1015015246شاسى 
NAAP03ED6AJ138224 پالك 62-657س63 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

شناســنامه مالكيت (برگ ســبز) خودرو تويوتا هايلوكس مدل 1985 به شــماره موتور 158568 و شماره 
شاســى YN57010409 به شــماره پالك 85 ايران- 377ع19 بنام اياد درازهى مفقود و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد. سراوان

كارت هوشمند  كاميون – كفى بغلدار سيستم فوتون مدل 1393 به شماره كارت هوشمند  2945651  
به شماره پالك  51 -  664ع 48  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سقز

اينجانب رضا عباسى زاده مالك خودرو سوارى پژو پارس به رنگ: نقره اى – متاليك مدل 1383 به شماره 
پالك 89  655 ب 77 و بشــماره شاســى 83800472  و بشــماره موتور  12682004336 بعلت فقدان  اسناد 
فروش تقاضاى رونوشــت المثنى اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خودرو مذكور 
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند 

مراجعه نماييد. بدهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.سقز

برگ ســبز موتورســيكلت پيشــروپيام مدل 1387 شــماره پالك 765-24794 رنگ نقــره اى ش موتور 
07113672 ش تنه 8781134 به نام حســين شــمس آبادى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى باشد.

(سبزوار)

 برگ ســبز ســوارى پژو جــى ال ايكس 405 مدل 1384 شــماره پالك 647ج76-ايــران32 به ش موتور 
12484170380 ش شاســى 14268645 به نام مهدى جهانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

(سبزوار) 

برگ ســبزكاميون كشنده(كشنده عمومى جمعا40تن) اينترناش مدل 1975 شماره پالك 142ع27-ايران 
12 به شماره موتور 258505 شماره شاسى 012849 به نام محمد گوهرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد. (سبزوار) 

كارت دانشــجويى آقاى مرتضى فخرى نيا فرزند غالم على به شــماره ش 3610817232 رشــته مهندسى 
عمران از مجتمع آموزش عالى سراوان به شماره دانشجويى 9234463 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

سراوان 

كارت بازرگانى اينجانب سيد على ضيائى فرزند سيد مهدى به شماره ملى 0383599598 به تاريخ انقضاء 
1397/12/29 و به شماره سريال 0383599598 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. كاشان

ســند و فاكتور فروش خودرو ســوارى پژو پارس مدل 1391 با شماره پالك ايران 95-199س64  شماره 
موتور 124k0087079 و شــماره شاســى NAAN01CA1DK810522 بنام جمشيد فاضلى مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. سراوان

ســند و برگ سبز (شناسنامه ) خودرو ســوارى پژو 405 جى ال ايكس آى 8/1 مدل 88 به شماره انتظامى 
923 ب 31 ايران 83 و به شماره موتور 12487265688و به شماره شاسى NAAM01CA49E399411 به 

نام محمود پرنيان مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

بــرگ ســبز ( شناســنامه) خودرو ســوارى پرايد بــه شــماره انتظامــى  872 ب 93 ايران 49 و به شــماره 
موتور4416199 و به شــماره شاسى S1412290033527 به نام مهدى گلستانى پور مفقود گرديده وازدرجه 

اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

سند و برگ سبز (شناسنامه) خودرو سوارى سمند ال ايكس مدل 88 به شماره انتظامى 154 ل 86 ايران 
63 و به شماره موتور 12488112078 و به شماره شاسى NAAC91CC99F808139 به نام على اكبر مسرور 

پور مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده
 نوبت اول 

تاريخ:1397/12/14
آگهى دعوت سهام داران و اعضا شركت توليد خوراك دام و طيور رشد كار سرابله (سهامى خاص) ثبت شده 

به شماره 437 و شناسه ملى 10980103414 جهت تشكيل مجمع عمومى فوق العاده.
بدينوسيله از كليه سهامداران و اعضاى شركت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده كه در 
ساعت10:00 مورخ 1397/12/27 در آدرس: استان ايالم- شهرستان چرداول - بخش شباب - شهرك صنعتى 

شباب - محل شركت رشد كار سرابله به كد پستى: 86119-69511 تشكيل مى گردد حضور بهم رسانند.
بديهى است حضور كليه اعضاء در جلسه ضرورى و در صورت عدم حضور برابر اساسنامه هيچ گونه اعتراضى 

در رابطه با تصميمات متخذه در مجمع موثر نخواهد بود.
دستور جلسه:

1- ارائه ى گزارش توسط رئيس هيئت مديره.
2- كاهش تعداد اعضاى هيات مديره و اصالح ماده اساسنامه.

(كلثوم جمشيدى-رييس هيئت مديره شركت توليد خوراك دام و طيور رشد كار سرابله ( سهامى خاص

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده
( نوبت اول )

تاريخ:1397/12/14
آگهى دعوت سهام داران و اعضا شركت توليد خوراك دام و طيور رشد كار سرابله (سهامى خاص) ثبت شده 

به شماره 437 و شناسه ملى 10980103414 جهت تشكيل مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده.
بدينوســيله از كليه سهامداران و اعضاى شــركت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده كه در ســاعت11:00 مورخ 1397/12/27 در آدرس: اســتان ايالم- شهرستان چرداول - بخش شباب - 
شــهرك صنعتى شباب - محل شركت رشد كار ســرابله به كد پستى: 86119-69511 تشكيل مى گردد حضور 

بهم رسانند.
بديهى است حضور كليه اعضاء در جلسه ضرورى و در صورت عدم حضور برابر اساسنامه هيچ گونه اعتراضى 

در رابطه با تصميمات متخذه در مجمع موثر نخواهد بود.
دستور جلسه:

1- ارائه ى گزارش توسط رئيس هيئت مديره.
2- انتخاب اعضاى هيات مديره و بازرس

3- تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال 96 .
(كلثوم جمشيدى- رييس هيئت مديره شركت توليد خوراك دام و طيور رشد كار سرابله ( سهامى خاص

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى امين فاضلى به شماره ملى 0430036711 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواستى به شماره 97/4/731 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان امان اله فاضلى 
به شــماره ملــى 0439461901 در تاريــخ 1384/3/5 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت وى عبارتند از: 1- امين فاضلى فرزند امان اله به ش ملى 0430036711 صادره از دماوند پسر متوفى 
2- امير فاضلى فرزند امان اله به ش ملى 0430005679 صادره از دماوند پسر متوفى 3- قاسم فاضلى فرزند 
امان اله به ش ملى 0439017785 صادره از دماوند پســر متوفى 4- حســن فاضلى فرزند امان اله به ش ملى 
0439567637 صادره از دماوند پســر متوفى 5- حســين فاضلى فرزند امان اله به ش ملى 0439586259 
صادره از دماوند پسر متوفى 6- عباس فاضلى فرزند امان اله به ش ملى 0439589398 صادره از دماوند پسر 
متوفى 7- معصومه فاضلى فرزند امان اله به ش ملى 0439576024 صادره از دماوند دختر متوفى 8- مهديه 
فاضلــى فرزند امان اله به ش ملــى 0430060998 صادره از دماوند دختر متوفى 9- مولود فاضلى فرزند امان 
الــه بــه ش ملــى 0439553350 صادره از دماوند دختــر متوفى 10- مريم فاضلى فرزند امــان اله به ش ملى 
0439562422 صــادره از دماونــد دختر متوفــى 11- زهرا مختارى فرزند يداله به ش ملــى 0439211948 
صادره از دماوند همسر متوفى والغير ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به 

اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5883
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى على عســجدى به شــماره ملى 0439652995 به شــرح دادخواســت به كالســه 843/2/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشــعار داشته كه شــادروان ابراهيم السمى به شماره ملى 
0439659140 در تاريــخ 89/12/9 در اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- 
زهرا السمى فرزند ابراهيم به ش ملى 0439750814 فرزند متوفى 2- مونا السمى فرزند ابراهيم به ش ملى 
0074865897 فرزند متوفى 3- اســماعيل الســمى فرزند ابراهيم به ش ملى 0493124594 فرزند متوفى، 
اينك با انجام تشــريفات قانونى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا 
وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و در غير اينصورت 

گواهى صادر خواهد شد. م الف/5884
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست ضمائم به
 كالســه پرونده: 1350/955/97- وقت رسيدگى: 98/2/4 ســاعت 11 صبح روز چهارشنبه – خواهان: 
قاسم الونديان - خوانده: مجتبى جوادزاده ، خواسته: مطالبه طلب- خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى 
نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 955 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يكماه به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى 
حضور به هم رســاند چنانچه بعدا ابالغى به وســيله آگهى الزم مى شود فقط يك نوبت منتشــر و مدت آن ده روز 

خواهد بود. م الف/ 6212
مدير دفتر شعبه 955 شوراى حل اختالف شهررى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست ضمائم به
 كالسه پرونده: 1352/955/97- وقت رسيدگى: 98/2/4 ساعت 11/30 صبح روز چهارشنبه – خواهان: 
قاسم الونديان - خوانده: مهرداد ناظمى عبدالهى ، خواسته: مطالبه وجه- خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى 
عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 955 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يكماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 
رســيدگى حضور به هم رســاند چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم مى شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود. م الف/ 6213
مدير دفتر شعبه 955 شوراى حل اختالف شهررى

مزايده
بستانكار:بانك ملت شعبه سبزوار

بدهكار :زهره رازقندى راهنين ثريا سديدى و شهسوار سديدى ساكنين سبزوار
مورد مزايده و محل آن:ششــدانگ اعيانى پالك شش هزارونهصدوهشتادوپنج فرعى ازپالك دواصلى واقع 
در بخش 12ســبزوار كه ذيل صفحه355و358دفتر243 ثبت10302نام شهســوار سديدى فرزندعباس وثريا 
ســديدى فرزندعلى ثبت و سندمالكيت صادرشده است و محدود به حدود ذيل است:شماال بطول9/20متردرب 
وديواريست به كوچه6مترى شرقا بطول24مترى ديواراشتراكى با پالك 6984فرعى جنوبا بطول9/45متر ديوار 
بديوار پالك174فرعى غربا بطول26/40متر ديوار اشتراكى باپالك 6986فرعى جداشده و برابر نظريه كارشناس 
رســمى دادگســترى به مبلغ يك ميليارد و هفتصد و ســى ميليون ريال ارزيابى قطعى گرديده و ششدانگ مورد 
رهن بصورت يك باب منزل مســكونى كه عرصه آن وقفى ميباشــد در دوطبقه بانماى ســيمانى واقع در ســبزوار 
خيابــان هويزه،هويزه16خانــه هاى ســازمانى داراى يــك امتيــازاب و دو امتياز برق و گاز طبقــه همكف باقدمت 
حدود40ســال وطبقه اول باقدمت حدود2ســال ديوار باربر نماى ســيمان ســياه كه در تصرف غيره ميباشــد كه 
برابرســندرهنى108004-87/3/22دفترخانه اسنادرســمى يك سبزوار در گرو بانك ملت شعبه سبزوار بوده 
و بعلــت عدم پرداخت بدهى منجر به صدور اجرائيه گرديده و بشــرح نامــه وارده97/11/9-6218007202 
بســتانكار فاقدبيمه ميباشدوراهن قبل از تسويه كامل ناشــى ازين قرارداد و فسخ آن حق ندارد بدون موافقت 
كتبى بانك حق انتقال و يا واگذارى هر نوع حقى از حقوق خود نسبت به عين يا منافع مورد رهن رابه ديگرى منتقل 
و واگذار نموده وياهرگونه معامله يا عمل واقدامى بهرصورت و تحت هرعنوان نسبت به انتقال يا واگذارى عين يا 
منافع موردرهن به غير انجام دهدكه در قبال طلب بستانكار و هزينه هاى اجرايى در روز شنبه مورخه 97/1/19 
از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل شعبه اجراى ثبت و اسناد سبزوار از طريق مزايده حضورى نقدا بفروش مى 
رسد، مزايده از مبلغ كارشناسى شده شروع و به باالترين رقمى كه خريدار داشته باشد فروخته مى شود و الزم 
به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
كه مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم 
قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت 
هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر 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.( م الف 97/100/1904
تاريخ انتشار: چهار شنبه 97/12/15

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست ضمائم به
 كالســه پرونــده: 1157/966/97- وقت رســيدگى: 98/2/2 ســاعت 9 صبح– خواهان: حســن تاجيك 
- خوانده: مجتبى جوادزاده ، خواســته: مطالبه وجه- خواهان دادخواســتى تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه 
جهت رســيدگى به شــعبه ... ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يكماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور 
به هم رســاند چنانچه بعدا ابالغى به وســيله آگهى الزم مى شود فقط يك نوبت منتشــر و مدت آن ده روز خواهد 

بود. م الف/ 6214
مدير دفتر شعبه 966 شوراى حل اختالف شهررى

آگهى تغييرات شــركت پيكر نيك پى سهامى خاص به شماره ثبت 15475 و 
شناسه ملى 14005998122 

به اســتناد صورتجلســه هيئت مديــره مــورخ 1397/07/24 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد : آقايان مصطفى مهرآذين به شــماره ملى 6649424234 به 
ســمت رئيس هيئــت مديره ، احمد بهرامى به شــماره ملــى 1639718389 
به ســمت مديرعامل و عضــو هيئت مديره ، محمدمهدى بابائى به شــماره ملى 
0385932502 به سمت نائب رئيس هيئت مديره ، عليرضا بهرامى به شماره 
ملــى 0371147328 به ســمت عضو هيئت مديره ، خانــم مريم مهرآذين به 
شــماره ملى 0384868495 به سمت عضو هيئت مديره انتخاب شدند. كليه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شركت با دو امضاى از سه امضاى مديرعامل 
و رئيس هيئت مديره و نائب رئيس هيئت مديره متفقاً همراه با مهر شركت و 
اوراق عادى و ادارى با يك امضا از سه امضاى مديرعامل و رئيس هيئت مديره 

و نائب رئيس هيئت مديره منفرداً همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قم اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى قم (403152)

آگهى تغييرات شــركت پيكر نيك پى ســهامى خاص به شــماره ثبت 
15475 و شناسه ملى 14005998122 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/24 تصميمــات ذيــل اتخاذ شــد : آقايــان احمد بهرامى 
به شــماره ملــى 1639718389 ، محمدمهدى بابائى به شــماره ملى 
0385932502 ، عليرضا بهرامى به شــماره ملــى 0371147328، 
مصطفى مهرآذين به شماره ملى 6649424234 خانم مريم مهرآذين 
به شــماره ملــى 0384868495 بعنوان اعضاى هيئــت مديره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. خانمها سارا اللهيارى كرنق به شماره ملى 
1630292966 به عنوان بازرس اصلى ، هديه رضوانى دوســت به 
شــماره ملى 0386523339 به عنوان بازرس على البدل براى مدت 

يكسال انتخاب گرديدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قم اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى قم (403154)

آگهى تغييرات شــركت آشــيان سازان تاك سازه ( با مســئوليت محدود) به 
شماره ثبت 14903 و شناسه ملى 14007165865 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/11/10 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : محل شركت از قزوين جاى سابق به آدرس جديد : ( استان قزوين 
، شهرســتان قزوين ، بخش مركزى ، شهر قزوين، شهرك واليت ، خيابان سرباز 
، كوچه پرديس ســوم ، پالك 30 ، مجتمع بهارستان ، بلوك A ، طبقه دوم - كد 
پســتى 3415726128 ) انتقال يافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح 

مذكور اصالح گرديد. 
اداره كل ثبــت اســناد و امــالك اســتان قزويــن اداره ثبت شــركت ها و 

موسسات غيرتجارى قزوين (403031)

آگهى تغييرات شــركت سيمين دشت شــهوار با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 4333 و شناسه ملى 14005637009 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/11/29 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : محل شركت در واحد ثبتى شاهرود خ كميل كوچه يك پالك 40 به 
آدرس جديد: استان سمنان ، شهرستان شاهرود ، بخش مركزى ، شهر شاهرود، 
پيشوا ، خيابان پيشوا ، خيابان امام ، پالك 0 ، طبقه دوم ، واحد جنوبى كد پستى 

: 3613898475 تغيير يافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى شاهرود (404145)

آگهى فقدان سند مالكيت پالك 28/850 كنگان
نظر باينكه آقاى اسماعيل عبدالهى با تسليم استشهاد على مدعى است كه يك جلد سند مالكيت به شماره 
سريال 516276 مربوط به ششدانگ پالك 28/850 به شماره دفتر امالك 99 شماره ثبت 13163 صفحه 389 
به نام اســماعيل عبدالهى صادر و تسليم گرديد ، مفقود گرديده و درخواست صدور سند المثنى را نموده است. 
لذا مراتب طبق ماده 120 اصالحى آيين نامه قانونى ثبت اعالم ميشود كه هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله 
اى نموده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهى به اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرستان كنگان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله تسليم 
نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســد و يا در صورت اعتراض اصل ســند معامله ارائه نشود اداره ثبت 
المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد. تاريخ انتشار آگهى 97/12/15- م 

الف/682
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان كنگان

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 9104024050000035/1
بدينوســيله به آقاى اصغر فخرايى بدهكار پرونده كالســه 9104024050000035/1 كه برابر گزارش 
1392/2/4 مامــور اجــرا شــناخته نگرديــده ايد ابــالغ مى گردد كه برابر ســند رهنــى شــماره 9280 مورخه 
1383/5/31 بين شــما و بانك ملى شــعبه كنگان مبلغ 1357170000 ريال بدهكار مى باشــيد كه بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در 
اين اجراء صادر و بكالســه فوق در اين اجراء مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد 
رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشــار چاپ درج و منتشــر مى گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين 

صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م الف/681
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى كنگان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و مفاد دادخواست و ضمائم به
درخواست كننده ليال سلمانى به نشانى كاشان به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقيف پالك ثبتى شماره 5 
و مجزى از ششدانگ به 3701 فرعى و مفروز باقيمانده شماره 51 فرعى از 134 اصلى بدين وسيله به خانم وفا 
احمد حمد ابالغ مى گردد معترض ثالث دادخواستى بطرفيت شما و محمدرضا على پناهى بخواسته باال تقديم داشته 
كه تحت كالســه 971013 حقوقى ثبت و براى روز 98/1/25 ســاعت 8/30 وقت رسيدگى تعيين شده به علت 
مجهول المكان بودن شما و دستور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت متوالى در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و اعالم نشانى 
كامل و دقيق خود به اين  دفتر مراجعه و در وقت مقرر باال در شعبه سوم دادگاه خانواده كاشان جهت رسيدگى و 
تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود ضمنا چنانچه نياز به آگهى مجددى باشد فقط يك مرتبه درج و مهلت آن ده روز 
خواهد بود. موضوع جلسه استماع شهادت شهود ذيل صلح نامه عادى مورخه 88/10/21 به اسامى محسن گندم 

كار و على آقا زينلى و مهدى قربان زاده مى باشد. چنانچه شهود و ادله معارض داريد معرفى نمائيد.
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه خانواده كاشان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا يونس جليلى شــش بهره داراى شناســنامه شماره 8-038717-466 به شــرح دادخواست به كالسه 
1255/97 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان كرمعلى جليلى 
شش بهره بشناسنامه 414 در تاريخ 1397/11/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1) سميه جليلى شش بهره، فرزند كرمعلى، ت ت 1373/9/18 ش م 4660308936 
فرزند متوفى 2- سارا جليلى شش بهره فرزند كرمعلى ت ت 1371/5/9 ش م 4660093725 فرزند متوفى 
3- موسى جليلى شش بهره فرزند كرمعلى ت ت 1368/9/24 ش م 4660043266 فرزند متوفى 4- سپيده 
جليلى شش بهره فرزند كرمعلى ت ت 1367/1/30 ش م 4669948431 فرزند متوفى 5- يونس جليلى شش 
بهــره، فرزند كرمعلى ت ت 1376/1/8 ش م 4660387178 فرزند متوفى 6- صفورا مصيرى نوروزى، فرزند 
حســن، ت ت 1355/10/1 ش م 4669328522 همســر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 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

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983852300169 شــوراى حل اختالف شماره 2 شهرســتان لردگان تصميم نهايى 
شــماره 9709973852300767 – خواهــان : آقــاى رضا محموديان بارزى فرزند نور محمد به نشــانى اســتان 
چهارمحال و بختيارى- شهرستان لردگان- شهر منج- روستاى بارز. خواندگان: 1- آقاى سيد محمدباقر ميرساالرى 
فرزند ســيد اميد على 2- خام ســيده راضيه مير ساالرى فرزند سيد اميدعلى 3- خانم سيده فاطمه ميرساالرى 
فرزند ســيد اميدعلى 4- خانم سيده مرضيه ميرساالرى فرزند سيد اميدعلى 5- خانم سيده ريحانه ميرساالرى 
فرزند ســيد اميدعلى 6- آقاى سيد نويد ميرساالرى فرزند ســيد اميدعلى 7- سيده ساجده مير ساالرى فرزند 
سيد اميدعلى 8- آقاى سيد جعفر ميرساالرى فرزند سيد اميد على همگى به نشانى مجهول المكان. 9- آقاى ايمان 
انصاريان بارزى فرزند سليمان به نشانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان لردگان- شهر منج- بارز. خواسته: 
الزام به تنظيم سند خودرو- خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از 
ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و تشريفات قانونى در وقت (فوق العاده – مقرر) شورا به تصدى امضاء 
كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأى 
مى نمايد. رأى شــورا: در خصوص دعوى آقاى رضا محموديان بارزى فرزند نورمحمد بطرفيت 1. ســيده راضيه 2. 
سيده مرضيه 3. ساجده 4- فاطمه 5- ريحانه 6. نويد 7. محمد باقر 8. جعفر ميرساالرى فرزندان سيد اميد على 
9. ايمان انصاريان بارزى فرزند سليمان مبنى بر الزام آنها به تنظيم سند رسمى يك دستگاه خودروى پيكان مقوم 
به 3/100/000 ريال به شماره شهربانى 14 ايران 132 ج 62 با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده و پاسخ 
استعالم از راهور و اينكه مالك خودرو آقاى سيد اميدعلى مى باشد و ايشان فوت نموده و خواندگان رديف اول تا 
هشتم كه ورثه ايشان مى باشند على رغم ابالغ صحيح قانونى در جلسه رسيدگى حضور نيافته اند و دفاع موثرى در 
قبال دعواى خواهان به عمل نياورده با احراز وقوع بيع دعوى خواهان را ثابت تشخيص و به استناد مواد 10 و 219 
و 220 و 221 و 222 ق م حكم بر محكوميت خواندگان رديف اول تا هشتم به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى 
و تنظيم ســند رســمى خودروى فوق بنام خواهان را صادر و اعالم مى نمايد رأى صادره غيابى بوده و پس از ابالغ 
به مدت 20 روز قابل واخواهى در همين شورا و بعد از آن به مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 
عمومى حقوقى دادگسترى لردگان مى باشد و نسبت به خوانده رديف نهم با توجه به اينكه سند بنام وى نمى باشد 
مستنداً به بند 4 ماده84 ق ا د م قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد قرار صادره پس از ابالغ به مدت بيست 

روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان لردگان مى باشد. 
 عيسى طاهرى – قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى اكبر محمد نژاد خوبستانى فرزند سلطانعلى به شماره ملى 1533510415 به شرح دادخواست به كالسه 
231/7/97 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه مرحوم سلطانعلى محمد 
نژاد خوبستانى به شماره ملى 1533445834 در تاريخ 1396/02/09 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر به: 1- اكبر محمد نژاد خوبستانى فرزند سلطانعلى به ش ملى 1533510415 
صادره از ميانه پسر متوفى 2- محسن محمدنژاد خوبستانى فرزند سلطانعلى به ش ملى 1533535809 صادره 
از ميانه پسر متوفى 3- اصغر محمد نژاد خوبستانى فرزند سلطانعلى به ش ملى 1534117156 صادره از ميانه 
پســر متوفى 4- حسين محمدنژاد خوبستانى فرزند سلطانعلى به ش ملى 0410114790 صادره از تهران پسر 
متوفى 5-عبداله محمد نژاد خوبستانى فرزند سلطانعلى به ش ملى 6640051605 صادره از تهران پسر متوفى 
6- فاطمه محمد نژاد خوبســتانى فرزند ســلطانعلى به ش ملى 0480467765 صادره از تهران دختر متوفى 7- 
ابوالفضل محمدنژاد خوبســتانى فرزند ســلطانعلى به ش ملى 6640121778 صادره از شهررى پسر متوفى 8- 
صديقه رضائى فرزند تراب به ش ملى 1531501990 صادره از ميانه همســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف حوزه هفتم بخش كهريزك تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. م الف/6211
شوراى حل اختالف حوزه هفتم بخش كهريزك
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آموزش اطفاء حريق براى كاركنان آبفاى گيالن 
برگزارشد

ــى وآموزش همگانى  ــزارش دفتر روابط عموم به گ
آبفاى گيالن يكدوره آموزش اطفاء حريق براى كاركنان 

آبفاى گيالن برگزارشد.
 HSEــه اين گزارش ذوالفقار چگينى مدير دفتر بناب
ــا رويكرد  ــاره گفت: اين دفتر ب ــالن در اين ب ــاى گي آبف
ــورى و عملى  ــزارى دوره تئ ــدام به برگ ــگيرانه ، اق پيش
ــى كه با هماهنگى  اطفاء حريق نمود. اين كارگاه آموزش
ــت  و  مديريت  ــانى رش ــازمان آتش نش اداره آموزش س
ــتگاه آتش نشانى شماره 11 در محل ستاد شركت ،  ايس

 برگزار شد.
وى اضافه كرد: موضوعات مختلفى نظير: شناسايى 
ــن نهادينه كردن  ــف و رو به بهبود و همچني ــاط ضع نق
استانداردهاى تعريف شده و پايدارى روش هاى مطمئن، 
ايمن و مطلوب در انجام امور و همچنين بررسى عملكرد 
همكاران در مواقع اضطرارى  از مهمترين موضوعاتى بود 

كه مورد توجه قرار گرفت.
چگينى همچنين افزود: آنچه كه مسلم است، فرهنگ 
ــود تا با  ــترش داده ش HSE  بايد  با تكيه بر آموزش گس
اجراى دقيق دستورالعمل هاى بهداشت، ايمنى، محيط 
ــد ارزيابى و ــكالت بطور نظام من ــت، حوادث و مش  زيس

 به حداقل رسانده شوند.

پروژه احياى بافت تاريخى گرگان تا سال 
آينده به بهره بردارى مى رسد

ــهردارى گرگان  ــاون زيربنايى و حمل و نقل ش مع
ــى از پروژه احياى بافت تاريخى گرگان آغاز  گفت: بخش
ــده و بهره بردارى كامل از اين پروژه به طول يك هزار و  ش

800 مترمربع در اسفند سال 98 است.
 مرتضى عارف در حاشيه بازديد از پروژه احياى بافت 
ــت: قرار بود پروژه احياى بافت  تاريخى گرگان اظهارداش
تاريخى گرگان از محور پاسرو، ميدان شهردارى،خيابان 
ــرو آغاز شود.برآورد و نقشه كف سازى و جداره سازى  پاس

جلوى مصلى اجرا و پيمانكار اين پروژه مشخص شد.
 وى افزود: با توجه به همه محدوديت هاى موجود در 
اين محور توانستيم كارهاى زيربنايى آن را انجام دهيم و 
براى جلوگيرى از هرگونه تغييرات و حفارى هاى جديد در 
آينده توسط ادارات و سازمان هاى مربوطه هماهنگى هاى 

الزم با سازمان هاى آب، برق و گاز انجام شد.
ــهردارى گرگان  ــاون زيربنايى و حمل و نقل ش  مع
ــار الزم براى  ــرق اعتب ــع ب ــركت توزي ــت: ش بيان داش
ــاختى در اين محور را نداشت و حدود  فعاليت هاى زيرس
ــع آورى تير  ــهردارى براى جم ــون تومان ش 800 ميلي
ــير و زيرزمينى كردن كابل هاى برق هزينه  برق هاى مس
ــاهده شود. ــازى اين محور به خوبى مش  كرد تا جداره س
  وى ادامه داد: سازمان آب نيز براى جلوگيرى از تركيدگى 
لوله در سال هاى آتى و تخريب شدن اين پروژه همه لوله ها 

را تعويض كرده تا كف سازى اين محور انجام شود.

اخبار

 رفع مشکالت برق پاالیشگاه
 با استفاده از توان داخلی

رئيس تعميرات برق شركت پااليش گاز  ــت برق ايـــالم ــت: تحريم ها نتوانس ــالم گف اي
ــكل مواجه كند بلكه متخصصان  ــگاه گاز ايالم را با مش پااليش
ــا را به فرصت ــى تحريم ه ــوان داخل ــتفاده از ت ــى با اس  بوم

 تبديل كردند.
به گزارش روابط عمومى، مهندس"فردين نيازوند" از انجام 
اقدامات مهمى در حوزه اقتصاد مقاومتى خبر داد و افزود: اين 
ــتفاده از توان داخلى و  ــگاه با اس اقدامات در حوزه برق پااليش

تالش پرسنل اين شركت با موفقيت انجام شده است.
وى اظهار داشت:با انجام ضرورت سنجى و طرح ايده و پس 
از انتقال،نصب و راه اندازى يك دستگاه يوپى اس صنعتى ايرانى 
در واحد دانه بندى گوگرد و جايگزين كردن آن با نمونه خارجى 
معيوب كه به علت تحريم ها قابل تعمير نبود، مشكل سيستم 
برق بى وقفه سامانه هاى كنترلى اين واحد عملياتى با تكيه بر 

توان داخلى، پس از سالها حل شد.
وى تصريح كرد:از بانك باترى اين دستگاه يوپى اس كه قبال 

در يكى از ايستگاه هاى برق غير فرآيندى نصب شده بود براى 
نصب و جايگزينى باترى هاى معيوب يوپى اس واحد مخازن و 

احياء مجدد آن دستگاه استفاده شد.
ــدام در مجموع بيش از 4  ــاره به اينكه با اين اق  وى با اش
ميليارد ريال صرفه جويى شده و كاهش چشمگير هزينه هاى 
ــت، ادامه داد: مصارف كنترلى  ــته اس تعميراتى را بدنبال داش
ــب حفارى و  ــا انجام 350 متر مكع ــتگاه غير فرآيندى ب ايس

كابلكشى از يوپى اس ايستگاه مجاور آن تامين شد.
ــركت پااليش گاز ايالم به ساخت  رئيس تعميرات برق ش
سيم پيچ سلنو ييد ولوهاى مهم پااليشگاه در كارگاه برق اين 
شركت اشاره كرد و گفت: اين قطعات از رده خارج شده و يا به 
علت تحريم قابل تامين نبودند كه با تالش متخصصان داخلى 

تعمير و بازسازى شدند.
ــده در ادوار گذشته  ــاره به اقدامات انجام ش وى ضمن اش
ــاخت ترانس خشك با ظرفيت 50كيلو  در اين حوزه مانند س
ولت آمپر،بهينه سازى دستگاه هاى سيم پيچى و ساخت هند 
ــت: احياء بانك باترى ديزل پمپ هاى  المپ LED اظهار داش
آتش نشانى در سال جارى كمك شايانى به كاهش هزينه هاى 
ــريع سيستم هاى آتش  ــكال به موقع و س تعميراتى و رفع اش

نشانى نموده است. 

جلوگیری از ھدر رفت ۷۰۰ لیتر آب  در ثانیه 
یع در چرخه انتقال و توز

ــركت آب و  ــردارى ش ــره ب ــاون به مع ــتان اصفهان گفت: در چند اصـفـهـان فاضالب اس
ــال اخير با اصالح و بازسازى خطوط اصلى انتقال آب طرح  س
ــانى اصفهان مانع از هدر رفت بيش از 700 ليترآب  در   آبرس

چرخه توزيع شد  
ــتى خطوط  ــايى و مهار  نش ناصر اكبرى با بيان اينكه شناس
انتقال و شبكه هاى آبرسانى نقش موثرى در تامين پايدار آب 
شرب مشتركين دارند اعالم كرد: در سال 95 نشتى  بيش از 
ــعاب ،در سال96 بيش از 16 هزار و 100  12 هزار و400 انش
انشعاب و در 9 ماهه سال جارى بيش از 6 هزارو 100 انشعاب 

آب در سطح استان شناسايى و مهار شدند.
ــت يابى شبكه هاى توزيع آب در سطح استان  وى به نش
پرداخت و اظهار داشت: در سال 95 بيش از  مورد 109نشتى 
شبكه ،در سال 96 بيش از 198 مورد نشتى و در 9 ماهه سال 
جارى نشتى بيش از 136 شبكه توزيع آب شناسايى و از هدر 

رفت آب در اين شبكه ها  جلوگيرى بعمل آمد  

ــتان اصفهان با بيان   ــركت آبفا اس معاون بهره بردارى ش
ــت يابى شبكه هاى  اينكه بمنظور كاهش هدر رفت آب ، نش
آبرسانى شهر هاى برف انبار،مهاباد،تودشك ،منظريه خمينى 
ــهر ،باغ بهادران و منطقه 3 اصفهان در دستور  شهر ،فوالدش
ــت: در سال 95 هدر رفت آب در شهر  كار قرار داد اظهار داش
ــت در حاليكه اين رقم  ــد بوده اس ــك حدود 35 درص تودش
ــيده  ــال جارى به كمتراز 16 درصد رس درپايان بهمن ماه س
ــت. اكبرى در مدار قرار دادن 10 كيلومتر شبكه آبرسانى  اس
ــهر تودشك را يكى از عوامل موثر دركاهش پرت  جديد در ش
ــمرد و عنوان كرد: در سال گذشته 10  ــهر برش آب در اين ش
كيلومتر شبكه آبرسانى جديد در شهر تودشك  در مدار بهره 
ــى  بردارى قرار گرفت كه اين امر منجر به كاهش حوادث ناش
از  فرسودگى شبكه آبرسانى شد اين در حاليست كه كاهش 
ــى در جلوگيرى از هدر رفت  ــوع حوادث تاثير قابل توجه وق

آب دارد.
ــهر تودشك اشاره  وى به روند نزولى وقوع حوادث در ش
ــال 95  حدود 170 حادثه  ــان ساخت:در س كرد و خاطر نش
ــك به وقوع  ــعابات در شهر تودش ــبكه و 151 حادثه انش ش
پيوست در حاليكه در سال جار ى از ابتدا تا كنون 26 حادثه 

شبكه  و 50 حادثه انشعابات رخ داد. 

ــى و  ــع طبيع ــر كل مناب مدي آبخيزدارى استان يزد با اشاره به يـــزد
ــكاري در  ــاي معدن ــي از فعاليت ه ــاي ناش تخريب ه
عرصه هاي طببيعي استان، برآورد خسارت هاي وارده 

در اين بخش را حدود 972 ميليارد تومان اعالم كرد. 
«محمدرضا آخوندى» در آستانه هفته درختكاري 
ــارت  ــگاران با بيان اين كه ميزان خس در جمع خبرن
برآورد شده معادن به عرصه هاي منابع طبيعي استان 
ــت، اظهار كرد: وسعت  حدود 972 ميليارد تومان اس
ــه معادن داراي مجوز  اين تخريب ها كه تنها مربوط ب
ــزار هكتار بوده  ــت بالغ بر 75 ه ــرداري بوده اس بهره ب
ــد 972 ميليارد تومان ــت كه جهت احياي آنها باي  اس

 هزينه كرد. 
وي در ادامه خاطرنشان كرد: 98 درصد از مساحت 
7,42 ميليون هكتاري استان را عرصه  هاى منابع طبيعى 
به خود اختصاص داده و اين در حالي است كه تنها در 
هشت ماهه نخست امسال براي يك ميليون و 80 هزار 

هكتار از اين عرصه ها جهت عمليات معدنكاري استعالم 
درخواست شده است. آخوندي با اشاره به ظرفيت هاي 
باالي كمي و كيفي معادن در استان يزد، خاطرنشان 
كرد: با اين وجود تنها با 134 هزار هكتار از استعالم هاي 
مذكور يعني 11 درصد از آنها از سوي اداره كل منابع 
طبيعي استان موافقت شده است.  وي متذكر شد: اگر 
تنها 10 درصد از اين 134 هزار هكتار عرصه هاي واگذار 
شده به معادن باعث تخريب عرصه ها شود مي توان در 
يك محاسبه ساده ميزان خسارت وارد به تنها پوشش 
ــد از آن اراضي بياباني  ــتان را 36 درص ــي در اس گياه
ــت را برآورد كرد. اين مسئول در ادامه پاسخگويي  اس
ــاس قوانين و  ــدن را براس ــتعالم هاي بخش مع به اس
آيين نامه هاي موجود ذكر كرد و گفت: بعضاً معادن اين 

موافقت ها را پس از رد استعالم در استان از طريق مراجع 
باالتر در سازمان جنگل هاي كشور اخذ مي كنند. وي با 
بيان اين كه واگذاري عرصه هاي منابع طبيعي تا سطح 
50 هكتار براي طرح هاي كشاورزي و تا سطح 20 هكتار 
ــاورزي برعهده استان است،  براي بخش هاس غيركش
گفت: منابع طبيعي تنها يكي از دستگاه هاي پاسخگو 
ــتعالم در حوزه هاي مرتبط است و ساير ارگان ها  به اس
و دستگاه ها نيز براي واگذاري عرصه  به معادن و ساير 
بخش ها اعالم بالمانع بودن كنند. وي در بخش ديگري 
از سخنانش با اشاره به برنامه هاي هفته درختكاري در 
يزد اظهار كرد: توزيع تعداد 300 هزار اصله نهال زينتى 
شامل كاج، سرو خمره اى، سنجد شيرين، سنجد تلخ، 
اقاقيا و زبان گنجشك از ايام اهللا دهه فجر در استان آغاز 

شده و در اين هفته نيز ادامه خواهد داشت. آخوندي در 
مورد طرح كمربند سبز يزد نيز اظهار كرد: اين طرح كه 
ــتان آغاز شده، تاكنون در سه فاز با  ــال 80 در اس از س
مشاركت شهرداري هاي يزد و شاهديه اجرا شده به اين 
ترتيب كه تاكنون 300 هكتار درختكاري توسط اداره 
كل منابع طبيعي و 300 هكتار توسط شهرداري هاي 
ــده است. وي با بيان اين كه نگهداري  مذكور انجام ش
ــبز به مراتب از هزينه هاي ايجاد آن بيشتر  از فضاي س
است، عنوان كرد: در مجموع 1100 هكتار از اين طرح 
هنوز باقي مانده كه هر چند بخش هايي از آن در حريم 
شهر قرار گرفته ولي مابقي نيز نيازمند اعتبار و البته آب 
بسيار زيادي است كه متاسفانه به دليل مشكل كم آبي 
عمالً متوقف شده است.  مدير كل منابع طبيعي استان 

ــهميه منابع  در اين رابطه با تاكيد بر اين كه حتي س
طبيعي استان از آب پساب شهر نيز كفايت ادامه طرح 
را نمي دهد، بيان كرد: معتقديم برداشت آب از منابع آب 
زيرزميني حتي براي توسعه فضاي سبز عين بيابان زائي 
ــاركت مردمي در حوزه  ــت. وي در مورد ميزان مش اس
منابع طبيعي گفت: خوشبختانه تمام طرح هاي مرتبط 
با بخش منابع طبيعي اعم از طرح هاي بين المللي مناريد 
ــن راهي و طرح هاي  ــيب كربن تا پارك هاي بي و ترس
ــده و مناقصه به بخش هاي  ــع داري از طريق مزاي مرت
مردمي و خصوصي واگذار شده است.  آخوندي در پايان 
ــاره به تخصيص 15,9 ميليارد تومان در سال  نيز با اش
جاري به طرح هاي آبخيزداري استان، گزارشي در اين 
باره ارائه كرد و گفت: براساس تفاهم نامه با استانداري 
ــت 10 ميليارد تومان نيز از محل اعتبارات  يزد قرار اس
استاني به طرح هاي حوزه آبخيزداري استان تخصيص 
ــال مالي جاري اين  يابد كه اميداريم تا قبل از پايان س

امر محقق شود. 

خسارت 972 ميليارد توماني معادن به منابع طبيعي يزد

ــى پروژه لوله گذارى و آبفاى تهران  با استفاده از اعتبارات جارى  و داخل
ــه راه گيرى در  ــعه شبكه و اجراى عمليات س توس

رباط كريم انجام و به اتمام رسيد . 
ــركت ش ــى  عموم ــط  رواب ــزارش  گ ــه   ب
ــتان تهران مدير  ــالب جنوب غربى اس  آب و فاض
ــم  با اعالم خبر  ــتان رباط كري امور آبفاى شهرس
مذكور اظهار داشت : با عنايت به ساخت و سازهاى 
صورت گرفته كه منجر به توسعه محدوده شهرى 
ــكونت  ــكونى و تراكم س ــش واحدهاى مس ، افزاي
شهروندان و مشتركين محترم در مناطق مختلف 

شهر گرديده است ، عليهذا در همين راستا و پيرو 
ــدس صدرائيه مدير  ــاى مهن ــتورات جناب آق دس
ــن و توزيع  ــركت به منظور تامي ــل محترم ش عام
ــتركين  ــهروندان و مش ــاميدنى ش مطلوب آب آش
ــه  ــرم با كميت و كيفيت مطلوب  عمليات س محت

راه گيرى و لوله گذارى در برخى مناطق اين شهر 
در حال  انجام مى باشد . 

ــكيبى ضمن تشريح مشخصات پروژه  آرش ش
ــده در اين خصوص ياد آور شد : عمليات  انجام ش
ــه راه گيرى ) با صرف هزينه هاى الزم  مذكور ( س

ــط بهمن  ــارات جارى و داخلى اواس از محل اعتب
ــى مترى چدن  ــال جارى از خط 350 ميل ماه س
ــرى چدن داكتيل  ــل به خط 600 ميلى مت داكتي
ــهيد بهشتى رباط كريم انجام شد . و  در ميدان ش
ــتفاده از پروژه مذكور ( سه راه گيرى صورت  با اس

ــذارى در بلوار ــات لوله گ ــراى عملي ــه و اج  گرفت
  امام خمينى ره اين شهر ) موجب تامين و توزيع مطلوب
ــتركين محترم  ــهروندان و مش ــاميدنى ش  آب آش
ــهر و همچنين به روز شدن  در مناطق مختلف ش

شبكه و خطوط آبرسانى شد ه است . 

در آبفاى جنوبغربى استان تهران انجام شد

اجراى عمليات لوله گذارى و سه راه گيرى در شهر رباط كريم


