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آگهــى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى 
كه اســناد عادى يا رســمى آنان در هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 2 
بجنورد مورد رسيدگى و تائيد قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثيراالنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد: 

بخش دو بجنورد پالك 129- اصلى اراضى ملكش
1-ششــدانگ يكباب منــزل از پالك 108 فرعــى از پــالك 129 اصلى فوق به 
مساحت 18/66 مترمربع ابتياعى آقاى مجيد نيستانى از محل مالكيت ثبتى على آذرى 
نيســتانى فرزند عباســقلى برابر راى شــماره 2476-97 مورخ 97/11/17 كالسه 

330-97 هيات
بخش دو بجنورد پالك 155- اصلى اراضى كهنه كند

2-ششــدانگ يكبــاب منزل از پــالك 155 اصلــى فوق به مســاحت 187/53 
مترمربع ابتياعى آقاى محمد داورى از محل مالكيت ثبتى حسين قلى على آبادى فرزند 

عباسقلى برابر راى شماره 2469-97 مورخ 97/11/17 كالسه 329-97  هيات
3-ششــدانگ يكباب منزل از پالك 155 اصلى فوق به مســاحت 172 مترمربع 
ابتياعى آقاى يوسف دژوان از محل مالكيت ثبتى رضا صديق زاده فرزند محمد برابر 

راى شماره 2386-97 مورخ 97/11/14 كالسه 267-97 هيات
4-ششــدانگ يكباب منزل از پالك 155 اصلى فوق به مســاحت 176 مترمربع 
ابتياعى آقاى مصطفى گوهرى از محل مالكيت ثبتى غالمحسين على آبادى فرزند حسين 

برابر راى شماره 2387-97 مورخ 97/11/14 كالسه 307-97 هيات
5-ششــدانگ يكبــاب منزل از پــالك 155 اصلــى فوق به مســاحت 112/50 
مترمربع ابتياعى آقاى حكيم پيدخت از محل مالكيت ثبتى برات رستمى فرزند عزيز 

اله برابر راى شماره 2379-97 مورخ 97/11/14 كالسه 97/186 هيات 
6-ششــدانگ يكباب منزل از پالك 318 فرعى از 155 اصلى فوق به مســاحت 
124/55 مترمربع ابتياعى خانم گل جمال پرويزى از محل مالكيت ثبتى عزت وحدانى 

بجنوردى برابر راى شماره 97/11/14 كالسه 220-97 هيات 
7-ششــدانگ يكباب منــزل از پالك 246 فرعــى از پــالك 155 اصلى فوق به 
مساحت 105/06 مترمربع ابتياعى خانم خورشيد فرحدل از محل مالكيت ثبتى حسن 

نامور برابر راى شماره 2467-97 مورخ 97/11/17 كالسه 355-97 هيات
8-ششدانگ يكباب منزل از پالك 155 اصلى فوق به مساحت 111/25 مترمربع 
ابتياعى آقاى حميد ميرشكار از محل مالكيت ثبتى محمد حسين تركانلو فرزند حسن 

برابر راى شماره 2392-97 مورخ 97/11/14 كالسه 97-2392
9-ششــدانگ يكبــاب منزل از پــالك 155 اصلــى فوق به مســاحت 180/15 
مترمربع ابتياعى آقاى محمد داورى از محل مالكيت ثبتى حسينعلى على آبادى فرزند 

رضا قلى برابر راى شماره 2384-97 مورخ 97/11/14 كالسه 221-97 هيات
10-ششدانگ يكباب انبارى از پالك 155 اصلى فوق به مساحت 175 مترمربع 
ابتياعى خانم اوغل بايرام بهمن از محل مالكيت ثبتى رســتم رستمى فرزند عزيز اله 

برابر راى شماره 2703-97 مورخ 97/12/5 كالسه 389-97 هيات
11-ششــدانگ يكبــاب منزل از پــالك 155 اصلى فوق به مســاحت 147/35 
مترمربع ابتياعى آقاى موســى اسفنديارى از محل مالكيت ثبتى حسينعلى على آبادى 
فرزند رضا قلى برابر راى شــماره 2390-97 مورخ 97/11/14 كالســه 97-304 

هيات
12-ششدانگ يكباب منزل از پالك 155 اصلى فوق به مساحت 178 مترمربع 
ابتياعــى آقاى اميد كمالى از محل مالكيت ثبتى شــهردارى بجنورد برابر راى شــماره 

2393-97 مورخ 97/11/14 كالسه 136-97 هيات 
13-ششــدانگ يكبــاب منزل از پــالك 155 اصلى فوق به مســاحت 248/45 
مترمربع ابتياعى آقاى خانم حميده ضيغمى از محل مالكيت ثبتى موسى ضيغمى برابر 

راى شماره 2462-97 مورخ 97/11/17 كالسه 69-97 هيات
14-ششــدانگ يكبــاب منزل از پــالك 155 اصلى فوق به مســاحت 165/60 
مترمربع ابتياعى خانم حســنى پرويزى از محل مالكيت ثبتى شــهردارى بجنورد برابر 

راى شماره 2468-97 مورخ 97/11/17 كالسه 262-97 هيات
15-ششــدانگ يكباب ساختمان از پالك 155 اصلى فوق به مساحت 204/25 
مترمربع ابتياعى آقاى سيد درگاه لنگرى از محل مالكيت ثبتى شهردارى بجنورد برابر 

راى شماره 2463-97 مورخ 97/11/17 كالسه 109-97 هيات
بخش دو بجنورد پالك 163- اصلى اراضى پنبه زار

16-ششــدانگ يكبــاب خانه از پــالك 907 فرعى از پــالك 163 اصلى فوق به 
مســاحت 168/40 مترمربع ابتياعــى آقاى على اكبر زهرائــى از محل مالكيت ثبتى 
شــهردارى بجنورد برابر راى شــماره 2466-97 مورخ 97/11/17 كالسه 97-26 

هيات
17-ششدانگ يكباب ساختمان از پالك 907 فرعى از پالك 163 اصلى فوق به 
مســاحت 168 مترمربع ابتياعى آقاى بهمن گريوانى از محل مالكيت ثبتى شهردارى 

بجنورد برابر راى شماره 2464-97 مورخ 97/11/17 كالسه 46-97 هيات 
بخش دو بجنورد پالك 173- اصلى اراضى معصوم زاده

18-ششــدانگ يكبــاب خانه از پالك 1255 فرعى از پــالك 173 اصلى فوق به 
مســاحت 190/17 مترمربع ابتياعى آقاى بهروز عرفان نيا از محل مالكيت ثبتى على 
اكبر حصارى برابر راى شماره 2498-97 مورخ 97/11/18 كالسه 242-97 هيات
لذا بدين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم 
شده ابالغ مى گردد چنانچه اعتراضى دارند بايد از تاريخ انتشار آگهى و در روستاها 
از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم 
و رســيد اخذ نمايند معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به 
اداره ثبــت محل تحويل دهند در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد 
يا معترض گواهى تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود. 
تاريخ انتشار نوبت اول سه شنبه 97/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم چهارشنبه 97/12/22
احمد  اصغرى شيروان – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 2 بجنورد

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983852100495 شــوراى حل اختالف شــماره 1 شهرســتان لردگان تصميم نهايى 
شــماره 9709973852100978- خواهان: آقاى ســيامك كيانى فرزند اميرحســن به نشانى استان چهارمحال و 
بختيارى- شهرستان لردگان- شهر لردگان- خ چشمه برم- خوانده: 1- آقاى جالل اندرزى فرزند تاج محمد به نشانى 
استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان لردگان- لردگان- روستاى تل ماران 2- بهرام عبدالوند توسيركانى مجهول 
المكان- خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو. قاضى شورا پس از بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى 
را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأى مى نمايد- رأى شورا: موضوع اين پرونده رسيدگى به دعوى سيامك 
كيانى به طرفيت 1. جالل اندرزى 2- بهرام عبدالوند توســيركانى مجهول المكان به خواســته الزام به تنظيم سند 
رسمى انتقال يك دستگاه خودروى سوارى پژو 405 به شماره 459 ق56 ايران 53 است. پاسخ استعالم از اداره 
آگاهى/ مركز شــماره گذارى خودروى لردگان به شــماره 459ق 56 ايران 53 مورخ 97/10/3 حكايت از مالكيت 
رسمى خوانده دوم در اداره راهنمائى و رانندگى دارد. بدين وصف قاضى شورا، دعوى خواهان را با عنايت به مفاد 
بيع نامه عادى تنظيم شده بين خواهان و خوانده اول در مورخ 96/2/2 و پاسخ استعالم مذكور و وجود خودرو در يد 
خواهان كه اماره مالكيت مى باشد و عدم حضور خواندگان جهت دفاع، وارد دانسته و مستنداً به مواد 222 و 221 
و 220 قانون مدنى حكم بر محكوميت خوانده دوم به انجام تعهد عرفى خويش مبنى بر تنظيم سند رسمى انتقال 
خودروى مذكور به نام خواهان صادر و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى 
در همين شورا و سپس ظرف 20 روز، قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لردگان است. در 
خصوص دعوى به طرفيت خوانده رديف اول، نظر به اينكه خودرو در مالكيت رسمى وى نمى باشد و نامبرده صرفاً از 
جهت احراز ترتب ايادى، طرف دعوى قرار گرفته است، دعوى متوجه وى نمى باشد. بنابراين قاضى شورا به استناد 
ماده 89 و بند 4 ماده 84 قانون دادرســى دادگاهها در امور مدنى قرار رد دعوا صادر و اعالم مى نمايد. قرار اخير 

ظرف 20 روز از تاريخ، قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى لردگان است. 
 ذبيح اهللا مولوى- قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف لردگان

اجرائيه 
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: امير دالورى مرام فرزند عابدين به نشــانى استان چهارمحال و بختيارى- 
شهرســتان لردگان- لردگان- شــهرك هجرت 2. مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: محمد رستمى به نشانى 
مجهول المكان. محكوم به: بســمه تعالى بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9709973896900973 محكوم عليه محكوم اســت به فك پالك انتظامى شــماره 43 س 971 - 81 منصوب بر 
خودرو نيســان و تحويــل آن به خواهان و پرداخــت 195/150 ريال بابت هزينه دادرســى و مبلغ 1/500/000 
ريال بابت نشــر آگهى و پرداخت نيم عشــر هزينه دولتى به صندوق 765/97. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ 
ابــالغ اجرائيــه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى). 2- ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غير منقول، به طور مشــروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالى و 
اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از 
زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست 
محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4- خوددارى محكوم عليه از 
اعــالم كامــل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق. م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 5- انتقال مال به ديگرى 
به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات 
تعزيرى درجه شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود ازادى محكوم عليه از زندان 
منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه خواهد بود.(تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجراى محكوميت مالى 1394).
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شماره 9 شهرستان لردگان-سيد رضا رخشان

آگهى مزايده
در خصوص پرونده 962614 اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهارستان محكوم عليه آقاى كوروش 
شهبازى محكوم است به اقدام برابر اجراييه در حق محكوم له اقاى على اكبر غالمى با عنايت به توقيف مالى از محكوم 
عليه و كارشناســى توسط كارشناس محترم كه قرار مزايده اموال توقيفى ذيل به تاريخ 98/1/21 روز چهارشنبه 
ســاعت 9 الى 9:30 در محل مزايده به نشــانى نسيم شهر ميدان هفت تير دادگسترى شهرستان بهارستان دفتر 
اجراى احكام مدنى برگزار ميگردد عليهذا افرادى كه مايل به شــركت در مزايده ميباشــند ميتوانند در تاريخ فوق 

الذكر مراجعه و فرد يا افرادى كه باالترين قيمت را پيشنهاد دهند به عنوان برنده مزايده شناخته خواهند شد.
مشخصات و قيمت پايه اموال توقيفى مورد مزايده:

مورد مزايده عبارت است از يك قطعه زمين داراى سند تك برگى شماره 282454 سرى الف/96 تنظيمى در 
مورخ 96/8/24 اداره ثبت اسناد و امالك رباط كريم مالكيت 1070 سهم مشاع از 1160691 سهم عرصه و اعيان 
زمين زراعى با كاربرد زراعى –باغ به شماره پالك ثبتى 95 فرعى از 148 اصلى قطعه شش تفكيكى با مالكيت سردار 
ندرزاده با مساحت تقريبى 1000 متر مربع در محدوده شهرك صنعتى قلعه مير كه ضلع شمالى به خيابان 20مترى 
اول و از ضلع جنوب به 20 مترى دوم و فاقد هرگونه اعيانى ميباشدو ارزش 1070سهم مشاع از 1160691 سهم 

عرصه واعيان به مبلغ دويست ميليون تومان توسط كارشناس دادگسترى براورد شده است.
ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى:ده درصد مبلغ پيشنهادى نقدا از برنده مزايده اخذ و نامبرده مكلف است 
ظرف يكماه از تاريخ مزايده باقيمانده ثمن مورد معامله را به صندوق دولت توديع نمايد در غير اين صورت ده درصد 
وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از موعد مزايده 

به اين اجرا مراجعه نمايند تا ترتيب بازديد انان از محل مزايده داده شود.
م الف/1125

قلى پور- مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى مزايده
در خصوص پرونده 971755 اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهارستان محكوم عليه آقاى كوروش 
شــهبازى محكوم اســت به اقدام برابر اجراييه در حق محكوم له اقاى عباســعلى زارع منگابادى با عنايت به توقيف 
مالى از محكوم عليه و كارشناســى توسط كارشناس محترم كه قرار مزايده اموال توقيفى ذيل به تاريخ 98/1/27 
روز ســه شنبه ســاعت 9 الى 9:30 در محل مزايده به نشانى نسيم شــهر ميدان هفت تير دادگسترى شهرستان 
بهارستان دفتر اجراى احكام مدنى برگزار ميگردد عليهذا افرادى كه مايل به شركت در مزايده ميباشند ميتوانند 
در تاريخ فوق الذكر مراجعه و فرد يا افرادى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد دهند به عنوان برنده مزايده شــناخته 

خواهند شد.
مشخصات و قيمت پايه اموال توقيفى مورد مزايده:

مورد مزايده عبارت اســت يك قطعه زمين باير به مســاحت تقريبى 6000متر مربع واقع در محدوده امالكى 
كه بصورت پراكنده به عنوان صنعتى ميباشد ملك مذكور از ضلع شرقى به چهار ديوارى-از ضلع جنوب به خيابان 
20 مترى سوم و از ضلع شمال و غرب به زمين هاى مجاور محدود مى گردد و فاقد هرگونه مستحدات آب برق گاز 
شهرى ميباشد داراى سند مالكيت به شماره سريال 549912الف/95 شش هزار سهم مشاع از يك ميليون و صدو 
شصت هزار و ششصدو نودويك سهم عرصه واعيان پالك 95 فرعى از 148 اصلى قطعه شش تفكيكى به نام اقاى 

سامان شهبازى فرد مى باشد.
ارزش ملك شش هزار سهم مشاع از يك ميليون و صدوشصت هزار وششصدو نود و يك سهم عرصه واعيان 
جز پالك مورد نظر 148/95 بخش حوزه ثبت رباط كريم طبق نظر كارشناس به مبلغ 7/200/000/000ريال معادل 

هفتصد و بيست ميلون تومان براورد گرديده است.
ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى:ده درصد مبلغ پيشنهادى نقدا از برنده مزايده اخذ و نامبرده مكلف است 
ظرف يكماه از تاريخ مزايده باقيمانده ثمن مورد معامله را به صندوق دولت توديع نمايد در غير اين صورت ده درصد 
وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از موعد مزايده 

به اين اجرا مراجعه نمايند تا ترتيب بازديد انان از محل مزايده داده شود.
م الف/1126

قلى پور- مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت دادرسى به خوانده مجهول المكان يعقوب محمدى جاهد
كالســه پرونده: 1/626/97 وقت رســيدگى:97/1/22 خواهان:جميله متين ف اسماعيل 
خوانده: يعقوب محمدى جاهد ف ادريس-مجهول المكان خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى 
عمومى نموده كه جهت  رسيدگى به حوزه اول شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى 
تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجويز 
ماده 73 آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا 
خوانده ازتاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور 
به هم رســاند.چنانچه بعداً ابالغى به وســيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده 

روز خواهد بود.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسى
به شــهين دالل فطوره چى كه فعال مجهول المكان مى باشــد اخطار مى شــود آقاى اميد رامز 
دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به شــوراى حل اختــالف تنكابن تقديم نمود كه به كالســه 
725/97 شعبه ششم شورا ثبت و وقت دادرسى به روز يكشنبه 98/2/8 ساعت 9 صبح تعيين 
گرديد. اينك به درخواســت خواهان اميد رامز و دســتور دادگاه و به استناد ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى با انتشار يك نوبت آگهى وقت رسيدگى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار به شما 
ابالغ مى گردد ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى براى دريافت نســخه دوم دادخواست و ضمايم 
به دفتر اين شــورا مراجعه و در وقت مقرر جهت رســيدگى حاضر شــويد. در صورت عدم حضور 
دادگاه غيابا رسيدگى خواهد نمود. چنانچه منبعد ابالغى به وسيله آگهى الزم باشد فقط يك نوبت 

در روزنامه منتشر شده و مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف
مديردفتر شعبه ششم شوراى حل اختالف تنكابن

دادنامه
بــه تاريــخ 97/9/18 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه ســوم حقوقى تنكابــن به تصدى 
امضاكننده ذيل تشــكيل اســت،پرونده كالســه 970693 تحت نظر قرار دارد .دادگاه با توجه به 
اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم به شــرح زير مبادرت به صدور و انشاى قرار مى 
نمايد.(( قرار تأمين خواسته)):درخواســت خواهان ارســالن كوده آقابرارى با وكالت مريم رحيمى 
آســتانى به طرفيت خوانده عباس جوربنيان به شرح دادخواست تقديمى، عالوه بر مطالبه ، صدور 
قرار تأمين خواســته به مبلغ 270,000,000 ريال موضوع رســيد عادى مــورخ 96/3/6 باتوجه 
به پرداخت خســارت احتمالى موضوع تصميم قضايى مورخ 97/9/14 و به داللت قبض ســپرده 
شماره 000922-97/12/21 به مبلغ 27,000,000 ريال،درخواست وى منطبق است با بند« د 
» ازماده 108 ق آ د م ، لذا دادگاه به استناد ماده مرقوم قرار توقيف و تأمين اموال بالمعارض و 
بالمنازع خوانده در قبال مبلــغ 270,000,000 ريال صادر و اعالم مى نمايد.رأى صادره بالفاصله 

پس از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در اين دادگاه است.م/الف
رييس شعبه سوم دادگاه حقوقى تنكابن-صابرخانى

آگهى ابالغ رونوشت اخطاريه ماده101-مورد وثيقه
بدينوسيله پيروآگهى ابالغ اجرائيه كالسه 9600230 مندرج در روزنامه كاروكارگر بشماره 
7582 مورخ 96/6/16به رمضان اكرمى و طاهره محمدى ابالغ ميگردد درخصوص پرونده اجرائى 
كالســه فــوق له بانك ملت عليــه رمضان اكرمى و طاهــره محمدى طبق گزارش مــورخ97/5/17 
كارشــناس رسمى دادگسترى پالك پانصدوشــصت و هفت اصلى در بخش:دو ناحيه: ندارد واقع 
در: ســبزوار مورد وثيقه سندرهنى شــماره 115094تنظيمى دفترخانه اســناد رسمى شماره 1 
شهرســبزوار استان خراسان رضوى به مبلغ سيصدوده ميليون ريال ارزيابى گرديده. لذا چنانچه 
به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشــيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 5روز از تاريخ 
ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال 
به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد 

كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.(م الف97/100/1936)
تاريخ انتشار:چهارشنبه97/12/22

على آب باريكى–رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

ابالغ وقت رسيدگى
به زهره آسايش فرزند غالمرضا ابالغ كه آقاى سيدجواد جلينى فرزند سيدحسن دادخواستى 
بخواسته مطالبه مبلغ صدونود ميليون ريال بخشى از وجه دو فقره چك عليه شما ارائه كه به كالسه 
11/97/630 ثبت و براى مورخه 98/1/25 ساعت 17:00 وقت رسيدگى تعيين گرديده است.
شما ميتوانيد قبل از رسيدگى به شعبه مراجعه و ضمن اعالم آدرس خود نسخه ثانى دادخواست 

را دريافت نمائيد. ( م الف 97/100/1945)
شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

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

برابــر راى شــماره 139760301024002362 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شهررى 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فريده حقانى محل چالى فرزند كريم بشــماره شناسنامه 
268 صادره از رى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در ان به مساحت 67/46 مترمربع 
پالك 2187 فرعى از 120 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 54 فرعى از اصلى مذكور واقع در 
بخش 12 تهران محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/22- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 98/1/17 - م الف/6285
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهررى

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

برابــر راى شــماره 139760301024001215 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شهررى 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى شــعبان عرب حلوائى فرزند خدايار بشــماره شناسنامه 
13940 صادره از رى در ششدانگ يك قطعه با بناى احداثى در آن به مساحت 46/93 مترمربع 
پــالك 1574 فرعى از 59 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك اصلى مذكور قطعه 1605 واقع در 
بخش 12 تهران خريدارى از مالك رســمى جهاد كشاورزى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/12/22- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6280
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهررى

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

برابــر راى شــماره 139760301024002363 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حــوزه ثبت ملك 
شهررى تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى لطف اله محمدى بنياد آباد فرزند حمداله بشماره 
شناســنامه 6 صادره از خلخال در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
در آن به مســاحت 104 مترمربع پالك 3752 فرعى از 6 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 42 
فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش 12 تهران خريداى مع الواســطه از مالك رسمى آقاى حسين 
فرهنگ محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شــود در صورتى كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/22- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

98/1/17 - م الف/6286
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهررى

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

برابــر راى شــماره 139760301024002364 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شهررى 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى احد محمدى بنياد آباد فرزند حمداله بشماره شناسنامه 
1115 صادره از خلخال در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به 
مســاحت 104 مترمربع پالك 3752 فرعى از 6 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 42 فرعى از 
اصلى مذكور واقع در بخش 12 تهران خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى حسين فرهنگ 
محــرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى مى 
شــود در صورتى كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
تواننــد از تاريخ انتشــار اولين آگهــى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس 
از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/22- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

98/1/17 - م الف/6287
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهررى

آگهى فقدان سند مالكيت
آقــاى عبــاس يــزدى صمدى وكيــل خانــم رقيه غــروى برابــر وكالتنامــه شــماره 4587-

1397/11/29 با تقديم دو برگ استشهاديه مصدق شده مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ 
پالك 59 فرعى از باقيمانده 153 اصلى (كه در راســتاى اســتاندارد ســازى به پالك 59 فرعى از 
153 اصلى تغيير يافت) واقع در بخش سه حومه كرمانشاه كه ذيل ثبت و صفحه 86 دفتر 3/54 
به شــماره سريال 153972 صادر و تســليم گرديده سپس مع الواسطه برابر سند قطعى شماره 
66751-1354/9/5 دفتــر 11 كرمانشــاه به خانم رقيه غروى منتقل گرديده كه در اثر ســهل 
انگارى سند اوليه مفقود شده است لذا مراتب طبق ماده -120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
آگهى ميشود تا چنانچه فرد يا افرادى مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت در نزد آنان باشد 
از تاريخ انتشــار اين آگهى به مدت 10 روز مراتب را بــه اين اداره اعالم دارند در غير اينصورت 
نســبت به صدور ســند مالكيت طبق مقررات اقدام و ســند مالكيت اوليه از درجه اعتبار ساقط و 

ابطال خواهد شد. م الف/11564
 مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه دو

متن آگهى
به تاريخ 97/11/13 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه دوم شــوراى حل اختالف كنگان به 
تصدى اينجانب امضاء كننده ذيل تشــكيل است پرونده كالسه 96/654 تحت نظر است شورا با 
عنايت به اوراق پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از پروردگار متعال بشرح ذيل مبادرت 
به صدور راى مى نمايد (راى شورا) در خصوص دعوى بانك انصار به نمايندگى آقاى عبدالرضا شاكر 
به وكالت خانم زهرا قاســمى بطرفيت خواندگان 1- ميترا ولى محمدى فرزند جمشيد 2- مهرداد 
برومند فرزند نصراهللا به خواسته مطالبه مبلغ 122/000/000 ريال و خسارات دادرسى و تاخير 
تاديه به اســتناد يك فقره چك به شــماره 2747484 مورخ 95/1/29 عهده بانك انصار توضيحا 
وكيل خواهان طى اليحه شــماره 654 مورخ 97/8/2 دعوى موكل خود را عليه خوانده رديف دوم 
مسترد نموده است با توجه به گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و امضاء خوانده در ذيل چك 
كه توســط بانك مربوطه نيز گواهى گرديده و با توجه به وجود چك مســتند دعوا در يد خواهان و 
نظــر به اينكه امضاى مذكــور از تعرض مصون مانده و خوانده دليلى بــر پرداخت مالى الزمه خود 
ارائه نداده اســت لذا دعوى خواهان را به ميزان 110/000/000 ريال وارد دانسته و مستندا 
بــه مــواد 320-313-310 قانون تجــارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانــون صدور چك و موارد 
198-515-522-519 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى مصوب 
1379 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 110/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 3/930/000 ريال بابت هزينه دادرسى ، حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و نيز خسارات تاخير 
تاديه نسبت به خواسته از تاريخ چك تا زمان اجراى حكم بر مبناى نرخ اعالم تورم بانك مركزى در 
حق خواهان صادر و اعالم مى گردد و در مابقى به لحاظ عدم ارائه دليل و مدركى از ناحيه خواهان 
به استرداد ماده 197 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به حق خواهان صادر و  اعالم مى دارد راى 
صادره  غيابى اســت ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از آن قابل 

تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى كنگان مى باشد. م الف/691
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف كنگان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقــا جانمحمد رحيمى ريگى داراى شناســنامه شــماره 23 به شــرح دادخواســت به كالســه 
1274/97 از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
معصومه رحيمى ريگى بشناسنامه 861 در تاريخ 97/11/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- جان محمد رحيمى ريگى فرزند على حيدر 
ش ش 4669655183 نســبت بــا متوفــى پــدر 2- افســانه رحيمى فرزند حمــزه على ش ش 
4669064150 نســبت با متوفى مادر. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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

آگهى دعوت به جلسه رسيدگى
جناب آقاى امير عباس ذكائى

احتراماً با توجه به دعوى مطرح شــده از سوى آقاى سلمان اژدرى به طرفيت شما به خواسته 
پرداخــت مطالبات قانونى ايام كاركرد در وجه ايشــان ، به موجب اين اين آگهى براى يك نوبت به 
شماره ابالغ مى گردد تا در جلسه رسيدگى در روز شنبه 98/2/7 ساعت 8 صبح در محل مديريت 
كار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند واقع در آبادان دهكده بريم بلوار قايقرانى حاضر 

گرديد. م الف/1/602
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 تجليل از ساز مانهاى برتردر عملكرد
 برنامه هاى اقامه نماز سال 96 در سالن 

اجتماعات سازمان مديريت و برنامه ريزى 
استان گيالن

طى نامه شماره 2/25/79938 مورخ 5/12/97 ستاد 
اقامه نماز استان گيالن ، مراسم تجليل از سازمان هاى برتر 
برنامه هاى اقامه نماز عملكرد سال 96 ،  در سالن اجتماعات 
سازمان مديريت و برنامه ريزى استان گيالن با حضور دكتر 
ــتان  ــازمان مديريت و برنامه ريزى اس محمدى رئيس س
گيالن ، حجت االسالم والمسلمين حجازى مشاور استاندار 
و رئيس ستاد اقامه نماز استان ،  جمعى از ائمه جماعات ،  
مسئولين و دبيران شوراى اقامه نماز  ادارات و سازمان هاى 

استان گيالن در مورخ 8 اسفند 1397 برگزار شد .
ــالم والمسلمين حجازى  ــم حجت االس در اين مراس
ــتاد اقامه نماز استان به بيان  ــاور استاندار و رئيس س مش
ــتان در زمينه  ــازمان ها و ادارات اس ــى ارزيابى س چگونگ
ــتگاههاى  ــط دس اقامه نماز و برنامه هاى اجرايى آن توس
ــع نيروى برق  ــركت توزي ــپس  ش مربوطه پرداخت و س
استان گيالن بعنوان "دستگاه اجرايى شايسته تقدير ويژه 
"مورد تجليل قرار گرفت و مهندس جمشيد طالبى مدير 
عامل شركت توزيع نيروى برق استان گيالن و احمد پور 
 محمد دبير شوراى اقامه نماز شركت لوح تقدير خود را از

 حجت االسالم والمسلمين حجازى دريافت نمودند .

شناسائى و جمع آورى انشعابات غير مجاز در 
شهر احمد آباد مستوفى

ــهر ــوادث آبفاى ش ــداد و ح ــل ام ــور عوام ــا حض  ب
ــتوفى بيش از 40 رشته انشعاب غيرمجاز   احمد آباد مس
ــائى گرديد . به گزارش روابط  در اين شهر كشف و شناس
عمومى شركت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران مدير 
امور آبفاى شهر احمد آباد مستوفى ضمن اعالم اين خبر 
اعالم داشت : پيرو دستورات جناب آقاى مهندس صدرائيه 
 مدير عامل محترم شركت و در راستاى ساماندهى خطوط و
  شبكه هاى آبرسانى ، موضوع انشعابات غير مجاز و شناسائى و
 جمع آورى و تبديل به مجاز اين انشعابات جزو برنامه هاى 
مستمر و جدى در دستور كار اين امور قرار گرفته و در حال 
انجام مى باشد .  فريدون ملكى با اشاره به انشعابات غير مجاز 
كشف شده در اين خصوص ياد آور شد : طى اين عمليات 
ــائى و جمع آورى 43  ــالجارى عالوه بر شناس و از اوايل س
رشته انشعابات غير مجاز خانگى و تجارى ، ضمن دريافت 
خسارات وارده به شبكه و همچنين حقوق شركت، تعداد 
36 رشته از اين انشعابات به مجاز تبديل شده و تعهد الزم 
مبنى بر عدم استفاده مجدد از انشعابات غير مجاز از مالكان 
اين انشعابات اخذ گرديد . و تبديل به مجاز ساير انشعابات 
غير مجاز كشف شده نيز در حال انجام مى باشد.  مدير امور 
آبفاى شهر احمد آباد مستوفى ياد آور شد : متاسفانه مشكل 
انشعابات غير مجاز يكى از مشكالت ما در امر تامين و توزيع 
ــهروندان و مشتركين محترم ــاميدنى ش  مطلوب آب آش

 مى باشد . 

اخبار

ماشین آالت دوار نقش حیاتی در فرآیند 
تولید پایدار دارند

مسئول ماشين آالت دوار شركت پااليش  ــين آالت ايـــالم ــاره به اينكه ماش گاز ايالم با اش
دوار نقش حياتى در فرآيند توليد پايدار دارند،گفت:توجه به تعمير 
ــاظ جنس،ابعاد و تلرانس  ــين آالت دوار به لح و نگهدارى ماش
ــاير تجهيزات از اهميت باالترى  ــبت به س خاصى كه دارند نس

برخوردار است.
ــزارش روابط عمومى، مهندس "عزت اله زرين جوب"  به گ
ــزات به خصوص  ــدارى و تعميرات تجهي ــزود: توجه به نگه اف
دستگاههاى پيچيده،حساس و گرانقيمت از تحميل هزينه هاى 
ــام آور به سازمانهاجلوگيري مي كند. وى اظهار داشت: در  سرس
ــين آالت و تجهيزات مختلفى استفاده  صنايع نفت و گاز،از ماش

 مى شود كه برخى از آنها تجهيزات فيكس و ثابت هستند و برخى 
ــامل تجهيزاتى  كه از اهميت فوق العاده اى برخوردارند عمدتا ش
ــتند. وى با  ــت كه بطور دائم در حال حركت و چرخش هس اس
ــامل انواع توربين هاى گازى و  ــاره به اينكه اين تجهيزات ش اش
بخارى انواع كمپرسورها، پمپهاى سانتريفوژ و رفت و برگشتى، 

گيربكس ها، انواع فن ها و دمنده ها هستند،اظهار داشت: در واقع 
هسته مركزى هر صنعتى از جمله صنعت نفت گاز و پتروشيمى 
را همين تجهيزات تشكيل مى دهند. وى تصريح كرد:در شرايط 
ــور به دليل تحريم ها،بيش از گذشته نيازمند حفظ  كنونى كش

 سرمايه هاى اقتصادى و توجه به مقوله نگهدارى و تعميرات اين 
سرمايه ها در بخش هاى مختلف سازمان هستيم . وى ادامه داد: 
واحد ماشين آالت دوار اين شركت با استفاده از توان پرسنل آموزش 
 ديده،متخصص و متعهد شركت،تالش مضاعفى را در جهت حفظ
  سرمايه هاى سازمان از طريق اجراى برنامه هاى پيشگيرانه،بازديدهاى
  دوره اى و برنامه ريزى دقيق در جهت شناسائى و رفع خرابيها و
 توقف هاى ناخواسته قبل از وقوع  انجام داده است. مسئول ماشين 
ــن واحد  از طريق ــركت پااليش گاز ايالم گفت:اي  آالت دوار ش

 برنامه ريزى هاى انجام شده سعى در تحقق اهداف سازمان كه 
ــتگاهها، صرفه  همان كاهش ميزان خرابي،قابليت اطمينان دس
جويى در هزينه ها و باال بردن راندمان توليد مى باشد،مى نمايد. 
مهندس زرين جوب افزود: واحد ماشين آالت اين شركت با شبيه 
ــازى و طراحى دقيق قطعات و ماشين آالتى كه امكان توليد  س
آنها در سطح كشور وجود دارد و همكارى با شركت هاى توليدى 
مرتبط،تمام تالش خود را در جهت تحقق سياست هاى اقتصاد 

مقاومتى در حوزه كارى خود بكار برده است.

نمایشگاه بھاره عرضه مستقیم کاال در 
شھرستان اسالمشھر افتتاح شد

ــلپور فرماندار اسالمشهر  ــن افتتاح و بازديد از غرفه هاى اسـالمشهـر مسعود مرس در آيي
ــتان  ــئولين شهرس ــگاه بهاره كه با حضور برخى مس نمايش
ــتاد  ــاس تصميمات س ــاره به اينكه بر اس ــد با اش انجام ش
ــه برپايى  ــا مكلف ب ــتان ه ــور و شهرس ــم بازار كش تنظي
ــور ايجاد  ــت: به منظ ــدند اظهار داش ــگاه بهاره ش نمايش
ــادل براى  ــاى متع ــا قيمت ه ــراه ب ــب هم ــاى مناس فض
ــتقيم كاال  ــهر اين بازارچه عرضه مس ــهروندان اسالمش ش
ــتان مصوب و از تاريخ  ــتاد تنظيم بازار شهرس ــط س توس

15 تا 25 اسفند ماه داير گرديد.
ــا بيش از  ــگاه ب ــان اينكه نمايش ــا بي ــور ب ــل پ  مرس
ــكات مثبت  ــده تاكيد كرد: يكى از ن ــه داير ش 300 غرف
ــبان و توليدكنندگان  ــگاه بهاره امسال حضور كاس نمايش
ــه ديگر اينكه  ــت و نكت ــهرى در تمام غرفه هاس اسالمش
ــدرت خريد مردم در  ــب با ق ــذارى كاالها متناس قيمت گ
ــاس هم زير قيمت كارخانه  ــده و برخى اجن نظر گرفته ش

عرضه مى شود .
ــاكريم كه كاسبان و فروشندگان  وى افزود: خدا را ش
ــكالت اقتصادى و  ــرايط فعلى كه مش ــهرى در ش اسالمش
ــم مى خورد  ــا در اغلب مناطق به چش ــش قيمت ه افزاي
ــتاد تنظيم بازار شهرستان را اجرا و از  همواره مقررات س

لحاظ كيفيت و كميت اجناس خوش درخشيدند.
ــوالت و كاالهاى عرضه  ــهر به محص  فرماندار اسالمش
شده در نمايشگاه بهاره اشاره كرد و گفت : در اين نمايشگاه 
تمامى محصوالت و كاالهاى اساسى مردم از قبيل : پوشاك، 
ــكبار ، شيرينى و  كيف و كفش، لوازم خانگى، آجيل و خش
ــواد پروتئينى و غذايى و  ــكالت، لوازم تزئينى منزل،م ش
ــت و مرغ با قيمت مناسب براى عرضه به شهروندان  گوش

مهيا است.
ــاف و اداره  ــكارى اتاق اصن ــور با بيان هم ــل پ  مرس
ــتان اسالمشهر در  برپايى  صنعت معدن و تجارت شهرس
ــان كرد: نمايشگاه بهاره بيش از ده  اين نمايشگاه خاطرنش
روز از ساعت 10 صبح تا 22 براى حضور و خريد شهروندان 
داير است و شهروندان مى توانند در صورت وجود هر مشكل 
ــا اختالف قيمت ها به اتاق اصناف و اداره صنعت معدن و  ي

تجارت گزارش نمايند.

طى هماهنگى به عمل آمده از  ــى و كنترل گـيــالن ــوى دفتر ايمن س
ــانى   ضايعات و دفتر آموزش وبرنامه ريزى نيروى انس
شركت توزيع نيروى برق استان گيالن ، شانزدهمين 
ــرق ويژه  ــاى توزيع ب ــبكه ه ــش ايمنى در ش هماي
ــركت توزيع نيروى برق  ــيمبانان و پيمانكاران ش س
ــتان گيالن ،  9 اسفند 1397 در سالن اجتماعات  اس
ــت با حضور دكتر ــالمى واحد رش ــگاه آزاد اس  دانش
ــرق ــركت ب ــعه ش ــرح و توس ــاون ط   گل زاده مع
ــدس طالبى  ــزگان ، مهن ــتان هرم ــه اى اس  منطق
مديرعامل ، اعضاى هيئت مديره ، معاونين ، مديران 
ارشد و جمعى از مديران و سيمبانان امور هاى اجرايى 
ــرف قرارداد   ــركت هاى پيمانكارى ط ــكاران ش و برق

شركت توزيع نيروى برق  استان گيالن برگزار شد .
در ابتداى همايش مهندس طالبى ضمن خيرمقدم 
به حضار اظهار داشت : از سال 1383 تا كنون شاهد 

ــتان گيالن بوده ايم ــر اقليم آب و هوايى در اس  تغيي
ــنگين در زمستان ،   بگونه اى كه بارش برف هاى س
سيالبها ، رانش زمين و گرماى شديد تابستان را طى 
اين سال ها  تجربه نموده و توانستيم با همت و تالش 
همگى شما عزيزان اين بحرانها را پشت سر بگذاريم و 
با سربلندى و موفقيت به مردم شريف استان خدمت 

رسانى نماييم كه اين امر جاى تقدير و تشكر دارد .
ــل  مديرعام و  ــره  مدي ــت  هيئ ــس  رئي  
ــا  ــالن ب ــتان گي ــرق اس ــروى ب ــع ني ــركت توزي ش

ــترين ــانى جزء باارزش ــع انس ــه اينكه مناب ــاره ب  اش
  داشته هاى هر سازمان است گفت : با وجود همه سختى ها و

ــاى توزيع  ــركت ه ــه كار در ش ــى ك ــقت هاي  مش
ــا دارد ،  الزم  ــا در زمان بروز بحران ه ــرق  خصوص ب
ــركت ــكاران خدوم و پرتالش ش ــت كه همه هم  اس

ــى را تحت هر  ــن مربوط به ايمن ــه ها و قواني  برنام
شرايطى رعايت نماييد زيرا هم از نظر اخالقى و انسانى 
ــازمانى،  سالمتى شما عزيزان  و هم از منظر منافع س
بسيار مهم مى باشد و اينجانب به نوبه خود اميدوارم 

ــالهاى خدمت خود را در كنار هم با  كه همگى ما س
سالمتى و موفقيت سپرى نماييم و از خداوند متعال 
 خواستارم كه سالهاى بدون حادثه و بحران را پيش رو
ــپس دكتر گل زاده با اشاره به  ــيم . س ــته باش  داش
ــان بيان  ــركت هاى خدمت رس اهميت ايمنى در ش
ــت : با توجه به پويا بودن سازمان ها و نهاد هاى  داش
 خدمت رسان ، بروز حادثه در آنها محتمل مى باشد 
و ما در هر بخشى كه فعاليت مى كنيم بايد به ايمن 
بودن محيط كار خود اهميت دهيم و به اين فرهنگ 

ــر رعايت ايمنى"  ــعى ب ــاور " اولويت اول كار با س و ب
 توجه  كافى داشته باشيم . معاون طرح و توسعه برق
ــت : هدف از ايمنى  ــتان هرمزگان گف  منطقه اى اس
جلوگيرى از انجام كارها  نيست بلكه مى بايست انجام 
كار با ايمنى پيشرفت بهتر و موثرترى داشته باشد و 
با توجه به اينكه مباحث ايمنى هنوز هم در دنيا جزء 
 مباحث مهم و جديد است ، در همين راستا نيز بايد

 آموزش هاى الزم براى مديران و كاركنان سازمان ها 
جدى گرفته شود .

شانزدهمين همايش ايمنى در شبكه هاى توزيع برق ويژه سيمبانان
 و پيمانكاران شركت توزيع نيروى برق استان گيالن برگزار شد

ــروژه لوله گذارى و آبفاى تهران     با استفاده از اعتبارات جارى  و داخلى پ
ــه راه گيرى در ــبكه و اجراى عمليات س ــعه ش  توس

 رباط كريم انجام شد .
ــركت آب و فاضالب  به گزارش روابط عمومى ش
جنوب غربى استان تهران مدير امور آبفاى شهرستان 
رباط كريم با اعالم خبر مذكور اظهار داشت : با عنايت 
به ساخت و سازهاى صورت گرفته و توسعه محدوده 
شهرى و افزايش واحدهاى مسكونى و تراكم جمعيتى 
ــدس صدرائيه مدير  ــاال، عليهذا پيرو تاكيدات مهن ب

عامل محترم شركت در راستاى تامين آب آشاميدنى 
شهروندان و مشتركين محترم رباط كريم با كميت و 
كيفيت باال على الخصوص در فصول گرم و ايام پيك 
ــه راه گيرى و لوله گذارى در  مصرف آب ، عمليات س

ــاير  ــده و در س مناطق مختلف  رباط كريم  انجام ش
مناطق نيز در حال انجام مى باشد . 

ــخصات پروژه  ــكيبى ضمن تشريح مش آرش ش
ــروژه مذكور ــن خصوص گفت : پ ــده در اي  انجام ش

ــارى در ميدان  ــه راه گيرى ) طى بهمن ماه ج  ( س
شهيد بهشتى و با ارتباط دهى خط 600 ميلى مترى 
چدن داكتيل به 350 ميلى مترى چدن داكتيل انجام 
ــد كه با استفاده از اين عمليات تامين و توزيع آب  ش

ــهروندان و مشتركين محترم با كّميت  آشاميدنى ش
ــار مطمئن و يكنواخت  و كيفت الزم و همچنين فش
در كل مناطق شهر على الخصوص مناطق مركزى و 

جنوبى شهر انجام مى پذيرد .
ــات در امتداد  ــان كرد : اين عملي وى خاطر نش
پروژه لوله گذارى اجراء شده به طول 1800 متر كه با 
هدف پهنه بندى در رباط كريم انجام شده بود اجراء 
ــاميدنى شهروندان با  گرديده و موجب تامين آب آش
ــار مطلوب و يكنواخت در كل مناطق شهر  زون فش

خواهد شد . 

با هدف ارتقاء كمى و كيفى آب آشاميدنى شهروندان و مشتركين محترم

عمليات سه راه گيرى در شهر رباط كريم انجام گرديد 


