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مفقودى
برگ ســبز، ســند كمپانى و كارت ماشين ســوارى پژو تيپ 405 رنگ مشــكى متاليك مدل 83 ش موتور 

12482033649 شاسى 82063390 پالك 42-593هـ19 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

برگ ســبز پژو 405 مدل 1384 پالك 92-741ج14 ش موتور 12484223754 شاسى 13214322 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشــى از ضمانت كشف هرگونه فساد 

احتمالى را به عهده گيرد.

 S1412284533689 برگ سبز پرايد مدل 1384 پالك 72-442و42 ش موتور 01148034 شاسى
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشــى از ضمانت كشف هرگونه فساد 

احتمالى را به عهده گيرد.

آبــى روغنــى ش موتــور 577647 شاســى  رنــگ  مــدل 1390  نيســان 2400  وانــت  بــرگ ســبز 
NAZPL140TBN279934 پالك 62-797ص28مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

اينجانب نســرين قاســم نژاد مالك خودرو ســوارى پژو پارس مدل 1388 رنگ ســفيد روغنى ش موتور 
12488078739 شاســى NAAN01CA39E838389پــالك 72-482س32 به علت فقدان برگ ســبز و 
ســند كمپانى تقاضاى صدور المثنى اســناد مذكور را نموده ام چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شهرك 
پيكان شــهر ســاختمان ســمند طبقه اول مراجعه نمايد.بديهى اســت پس از  انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.

شاســى   14188004712 موتــور  ش  62-248د99  شــهربانى  شــماره  بــه   206 خــودرو  ســند 
NAAP03ED29J044983 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكــه در اجــراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانــون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و مدارك  عادى و 
اســناد مشــاعى درخواســت صدور ســند 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 استناد 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- سهيل اسالمى 
فرزند سيروس ش ش 126 و كدملى 2721587420 صادره از الهيجان- ششدانگ يكقطعه زمين مشتمل بر بناى 
احداثى بمســاحت 254/50 مترمربع از مورد  مالكيت ضفرالدين رضوى طوسى و على حبيبى و على مردان قربانى 
و محمد على جهانگير بلورچيان به استناد 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 
باشــد ميتوانند از تاريخ اولين انتشــار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و 
ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير 
اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور 
ســند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/12  تاريخ 
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متن آگهى مزايده 
به موجب پرونده اجرائى كالسه 9204032049000109 به شماره بايگانى 9200110 اجراى اسناد رسمى 
ســقز ششدانگ يك باب ســاختمان پالك 25 فرعى از 1733 – اصلى بخش يك سقز به آدرس سقز انتهاى خيابان 
سعدى كوچه دباغى ( انديشه 3) پالك 15 يك نبش در دو طبقه مسكونى و زيرزمين با حدودات عرصه شماال: بطول 
20 متر پى است به پالك 26 فرعى شرقا: بطول 12/50 متر پى است به پى پالك 32 فرعى جنوبا: در دو قسمت اول 
بطول 18 متر پى است به پى پالك 24 فرعى دوم 2 متر پى است بكوچه غربا : بطول 12/50 متر پى است به كوچه 
ده مترى،  ثبت و سند مالكيت آن صادر و مع الواسطه به آقاى پارسا كرمى فرزند احمد شماره ملى 3750640947  
منتقل شده سند مالكيت آن به شماره چاپى 612459 سرى ن سال 11 كه در صفحه 7 دفتر امالك جلد 88 ذيل 
شماره 14532 ثبت گرديده است، طبق سند رهنى شماره 158072-1391/4/12 دفتر اسناد رسمى شماره 7 
زنجان در قبال مبلغ 1/540/000/000 ريال ( يك ميليارد و پانصد و چهل ميليون ريال)  در رهن بانك صادرات 
ايران سرپرســتى زنجان قرار گرفته و طبق نظر هيات ســه نفره كارشناسان رســمى  به مبلغ 4/866/570/000 
ريال ( چهار ميليارد و هشــتصد و شــصت و شــش ميليون و پانصد و هفتاد هزار ريال ) ارزيابى شده و پالك فوق 
داراى 122/18 متر مربع اعيانى مسكونى طبقه همكف و 122/18 متر مربع اعيانى مسكونى طبقه اول و خرپشته 
و پاركينگ و سرويس بهداشتى و زيرزمين به مساحت 44/60 متر مربع جمعا به مساحت 288/96 متر مربع اعيانى 
در دو طبقه بر روى عرصه به مساحت 250 متر مربع ( دويست و پنجاه متر مربع) اسكلت ساختمان بصورت ديوار 
باربر آجرى و ســقف طاق ضربى بدون شــناژهاى قائم و افقى مى باشــد و همچنين داراى كف بتنى و اندود داخلى 
گچكارى با درب و پنجره آلومينيوم و فلزى و نازك كارى معمولى و سيســتم هاى گرمايشــى بخارى و سرمايشى كولر 
آبى و كابينت ام دى اف و فلزى باشــد كه قدمت ســاختمان حدود 15 ســال و داراى پايان كار ســاختمانى به شماره 
91/2/02/4901- 91/3/10 مى باشــد.داراى انشــعابات آب و برق و گاز است كه برابر گزارش مامور اجرا در 
تصرف مالك بوده و فاقد بيمه مى باشــد،  پالك فوق از ســاعات 9 الى 12 روز چهار شــنبه مورخ 1398/2/11 در 
اداره ثبت اسناد و امالك سقز واقع در سقز بلوار شهيد بهشتى سايت ادارى از طريق مزايده به فروش مى رسد . 
مزايده از مبلغ 4/866/570/000 ريال (چهار ميليارد و هشتصد و شصت و شش ميليون و پانصد و هفتاد هزار 
ريال ) شروع 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 و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى 
هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره  تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شــده 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 مســترد خواهد شد ونيم عشــر وحق مزايده نقدا وصول مى گردد .ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى 
گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ســاعت و مكان مقرر برگزار خواهد شــد . طالبين و خريداران مى 
توانند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمينى بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده 

شركت نمايند.    شماره مزايده:139704332049000022
م/الف: 2266

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سقز – سيد اميد زمانى

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجــراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى و اسناد 
مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد 
ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه كوه بيجار الهيجان سنگ اصلى 
18 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير : پالك فرعى 16796 مفروز از يك –نعمت اله ياورزاده فرزند پرويز ش ش 
57 و كدملى 0040523764 صادره از تهران – ششدانگ يكقطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى با كاربرى طبيعى 
بمســاحت 467 مترمربع از مورد مالكيت مشاعى شــخص متقاضى به اســتناد راى 139760318005003169 
مورخه 1397/11/30 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 
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكــه در اجــراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانــون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و مدارك  عادى و 
اســناد مشــاعى درخواســت صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
90/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب 
به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه الشيدان حكومتى 
(انتظام الســلطانى ) الهيجان ســنگ اصلى 26 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير : پالك فرعى 2262 مفروز از يك 
باقيمانده – زهرا حســن زاده فرزند ابوالحسن ش ش 75 و كدملى 2721623427 صادره از الهيجان ششدانگ 
يكقطعه زمين مشتمل بر يكبابخانه بمساحت 181/81 مترمربع از مورد مالكيت نسقى ابوالحسن حسن زاده ملك 
در حد اول مجاور شــمالى داراى حق آبچك به ملك فوق مى باشــد به اســتناد آراى 139760318005003074 
مورخه 1397/11/17 و اصالحى 139760318005003115 مورخه 1397/11/23 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 انتشــار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد  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 انتشــار نوبت اول: 97/12/12  تاريخ انتشــار نوبت 
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجــراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى و اسناد 
مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد 
ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه حاجى آباد الهيجان سنگ اصلى 
25 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير : پالك فرعى 1852 مفروز از 51 -  سارينا جواهرى راد فرزند خسرو ش ش 
124 و كدملى 2594725943 صادره از رشت- ششدانگ يكقطعه زمين مشتمل بر انبارى بمساحت 122 مترمربع 
از مورد مالكيت نسقى رخسار حيدرى به استناد راى 139760318005003117  مورخه 1397/11/24 هيات. 
لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى 
داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ اولين انتشــار 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  
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 آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت دوم
حسب اجرائيه صادره از شعبه چهارم شوراى حل اختالف رودهن و كالسه اجرايى 96/الف ش/85 عليه آقاى 
مسعود خسروى فرزند على با موضوع محكوميت پرداخت وجه سفته محكوم له پالك ثبتى 7212 فرعى از 11 اصلى 
را به عنوان مال در پرونده معرفى نموده اســت كه پس از ارجاع امر به كارشــناس رسمى دادگسترى به شرح آتى 
توصيف و ارزيابى گرديده است ملك واقع در رودهن – خيابان مطهرى به سمت شهرك نور ، روبروى معاينه فنى به 
مســاحت 208/24 مترمربع شــامل يك دستگاه ساختمان در چهار طبقه كه طبقه چهارم نيمه كاره بوده و سه طبقه 
ديگر نيز كامل نمى باشد مساحت هر طبقه حدود 110 مترى فاقد انشعاب آب ، برق ، گاز ، جمع كل عرصه و اعيان 
در صورتيكه هيچ گونه معارض قانونى – شــخصى و دولتى نداشــته باشــد و در هر زمان به طريقه رسمى و قانونى 
قابل انتقال در محاضر رسمى كشور مى باشد جمعا به مبلغ 650/000/000 تومان ارزيابى گرديده كه قيمت پايه 
مزايده بوده و مزايده از اين قيمت آغاز خواهد شــد و به باالترين پيشــنهاد به فروش مى رسد شركت در مزايده 
براى عموم آزاد بوده و متقاضيان مى توانند براى بازديد از ملك مذكور دســتكم يك هفته قبل از تاريخ مزايده با 
هماهنگى واحد اجراى احكام دادگاه رودهن از ملك بازديد كنند برنده مزايده مى بايســت حداقل ده درصد مبلغ 
پيشنهادى را فى المجلس و نقدا و مابقى را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد و اگر نه مبلغ پرداختى به نفع دولت 
ضبط خواهد شد در صورت مواجهه روز مزايده با تعطيلى غير مترقبه جلسه مزايده در اولين روز كارى بعد از آن در 
همان مكان و زمان برگزار مى گردد. زمان مزايده 1398/1/26- ســاعت 11/00 صبح- مكان دفتر اجراى احكام 

شوراى حل اختالف رودهن . م الف/5821
 مدير اجراى احكام شوراى حل اختالف رودهن

آگهى ابالغ وقت دادرسى
نظربه اين كه خواهان جواد عالمى درونكاليى ف على دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت نرگس 
نقره كار ف ابوالقاسم در اين شعبه تسليم نموده كه پس از انجام مقدمات قانونى به كالسه 7/934/97 ثبت و 
براى تاريخ 98/2/2 ساعت 9:30 صبح تعيين وقت گرديده،لذا  به علت مجهول المكان بودن خوانده و تقاضاى 
خواهان، به اســتناد ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
درج و به خوانده ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى در شــعبه 7 حاضر و قبل از آن جهت دريافت نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر شعبه 7 مراجعه نمايد در غير اين صورت مفاد دادخواست و ضمائم ابالغ شده 

محسوب و اقدام مقتضى به عمل خواهد آمد.م/الف
مدير دفتر شعبه هفتم شوراى حل اختالف بابل

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
نظربه اين كه خواهان سيده فاطمه ابراهيميان ف سيد قدرت اله با وكالت سيد ذكريا حسينى دادخواستى 
به خواســته مطالبه وجه به طرفيت على رزم پور ف عبدالرحيم در اين شــعبه تســليم نمــوده كه پس از انجام 
مقدمات قانونى به كالســه 1/33/98 ثبت و براى تاريخ 98/1/28 ساعت 9 صبح تعيين وقت گرديده،لذا  به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و تقاضاى خواهان، به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك 
نوبــت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج و به خوانده ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى در شــعبه 
1حاضر و قبل از آن جهت دريافت نســخه دوم دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شــعبه 1مراجعه نمايد در غير 

اين صورت مفاد دادخواست و ضمائم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضى به عمل خواهد آمد.م/الف
مدير دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف بابل

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى
ش پ:9609981923601450 ش بايگانى شــعبه:960414 دو قطعه پالك ثبتى به شــماره 23 فرعى 
از 123 اصلى به شــماره ثبت 7727 به متراژ 5272 مترمربع بــه ميزان 1,757,333,333 ريال و پالك ثبتى 
شماره 26 فرعى از 123 اصلى به شماره ثبت 8274 به متراژ 3956 به مبلغ 1,978,000,000 ريال واقع در 
نشتارود رودپشت محله ملكى فرهاد سوكى جهت مزايده و فروش كارشناسى گرديده لذا چنانچه اعتراضى به 
قيمت كارشناسى داريد ظرف مهلت 3 روز از زمان درج آگهى در دفتر اجراى احكام مدنى شورا دادگاه نشتارود 

حاضر شويد.در صورت عدم حضور وفق مقرات اقدام خواهد شد.م/الف
قاضى اجراى احكام دادگاه بخش نشتا-ابوالقاسم قاسم زاده

آگهى حصر وراثت
آقاى حســين شعاع رودسرى ف زين العابدين به شرح درخواستى كه به شماره 2/1495/97 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان كبرى برزگر گزافرودى 
ف حسن ش ش 650 صادره رودسر در تاريخ 97/9/10 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-حســين شــعاع رودســرى ش ش 29   2-فاطمه ش ش 20   3-هنده 
ش ش 8   4-مريم ش ش2616 شــهرت شــعاع رودســرى فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 
متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى حوزه 
ثبتى سارى

نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رســمى مصــوب 20/9/1390 ،امالك متقاضيانى كه در هيات موضــوع ماده يك قانون مذكور 
مســتقر در واحد ثبتى منطقه يك ســارى مورد رســيدگى و تصرفات مالكانه و بال معارض آنان 

محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد :
ششــدانگ  يــك قطعه زمين بابنــاى احداثى محل بقعــه متبركه  امامزاده زيــن العابدين 

رسكت  به مساحت 21900,78 متر مربع  واقع در قريه رسكت  پالك 22 اصلى بخش 29
ششــدانگ  يك قطعه زميــن بابناى احداثى محــل بقعه متبركه  امامــزاده درويش محمد 
خوشنشــان  بــه مســاحت 2188,80 متــر مربع  واقــع در قريه خوشنشــان  پــالك 12اصلى 

بخش28
ششــدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده ســيد على لنگر  به 

مساحت 3619,16 متر مربع  واقع در قريه لنگر  پالك 2 اصلى بخش 20
ششــدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده رقيه خاتون ولويه 

عليا  به مساحت 1049,03 متر مربع  واقع در قريه ولويه عليا  پالك 17 اصلى بخش 20
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده شمس الدين كوات  

به مساحت 457,89 متر مربع  واقع در قريه كوات  پالك 22 اصلى بخش 20
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده پير مسلم ولويه  به 

مساحت 1045,80 متر مربع  واقع در قريه ولويه  پالك 17 اصلى بخش 20
ششــدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده عالى و بالى كياســر  

به مساحت 14356,50 متر مربع  واقع در قريه رسكت  پالك 9 اصلى بخش 21
ششــدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده محمد شــاهكوه  به 

مساحت 6337 متر مربع  واقع در قريه شاهكوه  پالك 9 اصلى بخش 21
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده على اكبر ورنام   به 

مساحت 445,20 متر مربع  واقع در قريه ورنام  پالك 31 اصلى بخش 22
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده عبد المطلب قاديكال  

به مساحت 1577,20 متر مربع  واقع در قريه قاديكال  پالك 37 اصلى بخش 22
ششــدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده عباس ورنام سفلى  

به مساحت 988,15 متر مربع  واقع در قريه ورنام  پالك 31 اصلى بخش 22
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده ابراهيم خالخيل  به 

مساحت 5925,21 متر مربع  واقع در قريه خالخيل  پالك 39 اصلى بخش 22
ششــدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده اســماعيل جى جاد   

به مساحت 1610,92 متر مربع  واقع در قريه جى جاد  پالك 8 اصلى بخش 28
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده درويش على سودكال  

به مساحت 2559,02 متر مربع  واقع در قريه سودكال  پالك 5 اصلى بخش 28
ششــدانگ  يــك قطعه زمين بابنــاى احداثى محل بقعه متبركه  امامــزاده درويش محمود 

تالوك  به مساحت 2416,06 متر مربع  واقع در قريه تالوك  پالك 38 اصلى بخش 28
ششــدانگ  يك قطعه زميــن بابناى احداثى محــل بقعه متبركه  امامــزاده درويش محمد 
خوشنشــان  به مســاحت 31700 متر مربع  واقع در قريه خوشنشــان  پالك 12 اصلى بخش 

28
ششــدانگ  يك قطعه زمين بابنــاى احداثى محل بقعه متبركه  امامــزاده محمد پركوه  به 

مساحت 62,15 متر مربع  واقع در قريه پركوه  پالك 36 اصلى بخش 28
ششــدانگ  يك قطعــه زمين بابناى احداثى محــل بقعه متبركه  امامــزاده مير حبيب اهللا 
عســگرى وليك بن  به مســاحت 2013,69 متــر مربع  واقع در قريه وليــك بن  پالك 1 اصلى 

بخش 28
ششــدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده عبداهللا پركوه  به 

مساحت 1497,40 متر مربع  واقع در قريه پركوه  پالك 36اصلى بخش 28
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده درويش على سودكال  

به مساحت 582,22 متر مربع  واقع در قريه سودكال  پالك 5 اصلى بخش 28
ششــدانگ  يك قطعه زميــن بابناى احداثى محــل بقعه متبركه  امامــزاده درويش محمد 
خوشنشــان   به مســاحت 195,04 متر مربع  واقع در قريه خوشنشــان  پالك 12 اصلى بخش 

28
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده درويش على سودكال  

به مساحت 1999,08 متر مربع  واقع در قريه سودكال  پالك 5 اصلى بخش 28
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده درويش على سودكال  

به مساحت 488,09 متر مربع  واقع در قريه سودكال  پالك 5 اصلى بخش 28
ششــدانگ  يك قطعه زمين بابنــاى احداثى محل بقعه متبركه  امامــزاده يونس وزمال  به 

مساحت 1349,60 متر مربع  واقع در قريه وزمال  پالك 2 اصلى بخش 28
ششــدانگ  يك قطعه زميــن بابناى احداثى محــل بقعه متبركه  امامزاده على شــلدره به 

مساحت 3930,17 متر مربع  واقع در قريه شلدره  پالك 31 اصلى بخش 29
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده چهل دختر پاجى  به 

مساحت 6579,23 متر مربع  واقع در قريه پاجى  پالك 10 اصلى بخش 29
ششــدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده آقاســيد ابراهيم 
جمال الدين كال  به مســاحت 27,71 متر مربــع  واقع در قريه جمال الدين كال  پالك 19 اصلى 

بخش 29
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده مهدى سعيد آباد  به 

مساحت 4618,57 متر مربع  واقع در قريه سعيد آباد  پالك 60 اصلى بخش 29
ششــدانگ  يك قطعه زميــن بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامــزاده باقر كهنه ده  به 

مساحت  5232,30 متر مربع  واقع در قريه كهنه ده  پالك 31 اصلى بخش 29
ششــدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده جمال جمال الدين 

كال  به مساحت 94,43 متر مربع  واقع در قريه جمال الدين كال  پالك 19 اصلى بخش 29
ششــدانگ  يــك قطعه زميــن بابناى احداثى محــل بقعه متبركه  امامزاده ســيد روح اهللا 
جمــال الديــن كال  به مســاحت 3,82 متر مربع  واقع در قريه جمــال الدين كال  پالك 19 اصلى 

بخش 29
ششــدانگ  يــك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركــه  امامزاده ابراهيم ميانا  به 

مساحت 467,78 متر مربع  واقع در قريه ميانا  پالك 10 اصلى بخش 29
ششــدانگ  يك قطعــه زمين بابناى احداثى محــل بقعه متبركه  امامــزاده على اكبر جمال 
الدين كال  به مســاحت 12,70 متر مربع  واقع در قريه جمال الدين كال  پالك 19 اصلى بخش 

29
ششــدانگ  يك قطعــه زمين بابناى احداثى محــل بقعه متبركه  امامــزاده على برارده  به 

مساحت 4039,99 متر مربع  واقع در قريه برارده پالك 13 اصلى بخش 29
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده باقر كهنه ده شلدره  

به مساحت 81462,17 متر مربع  واقع در قريه كهنه ده پالك 31 اصلى بخش 29

لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رســمى و مــاده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهــى در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طريق اين 
روزنامه محلى / كثيراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها عالوه بر انتشــار آگهى، راى 

هيات الصاق تا در صورتيكه اشــخاص ذينفع به آراى اعالم شــده اعتراض داشــته باشند بايد 
از تاريخ انتشــار اولين آگهى و در روســتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملك تســليم و رســيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در ايــن صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه 
حكــم قطعى دادگاه اســت و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونــى واصل نگردد يا معترض 
گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالكيت مى نمايد و صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. بديهى است 
برابــر ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد قســمتى از امالكى كه قبــال اظهار نامه ثبتى پذيرفته 
نشده، واحد ثبتى با راى هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود، مراتب را در اولين 
آگهــى نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رســاند و نســبت به امالك در 
جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى 

منتشر مى نمايد. ميم الف 97/50/1760
ميم الف 6523/50/97

تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/26

حسين روحانى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 3 سارى

آگهى حصر وراثت
آقاى محمدرضا نيك نژاد ف ذوالفقار به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/1494/97 اين شــعبه ثبت 
گرديــده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان ذوالفقــار جيرونژاد ف 
احمد ش ش 327 صادره رامســر در تاريخ 86/8/29 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-محمدرضا نيك نژاد ش ش 587   2-عليرضا جيرودنژاد ش ش 636   
3-حسين جيرودنژاد ش ش 732 پسران متوفى4-فريده جيرودنژاد ش ش 508   5-حميده جيرودنژاد ش 
ش 9   6-ســيده صفورا ســيدچورتى همسر دائمى متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيــت 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 دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى بيژن ابوالفضلى ف محمد به شــرح درخواســتى كه به شماره 2/1493/97 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان محمد ابوالفضلى ف مرحوم براتعلى 
ش ش 408 صادره نهاوند در تاريخ 95/7/26 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1-محمود ش ش 4    2-بيژن ش ش 3   شهرت ابوالفضلى پسران متوفى3-زليخاه 
ش ش 2 حســن گاويار دختر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات 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 دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى عنايت اله ســليمان نژاد ف موســى به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/1481/97 اين شــعبه 
ثبــت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان صفورا درجانى ف 
محمدحســين ش ش 15 صادره رامســر در تاريخ 97/11/21 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه 
حيــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-نعمــت اهللا ش ش يك 2-عنايــت اهللا ش ش 136    3-كلثوم 
ش ش 32   4-اعظم ش ش 2679  شــهرت ســليمان نژاد فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 
متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى مرتضى باقرســليمى ف موســى به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/1455/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان زهرا الك تراش ف بابا 
ش ش 21 صادره رامســر در تاريخ 97/11/18 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1-احمد ش ش 538  2-مرتضى ش ش 572   3-على ش ش 439   4-زهره 
ش ش 3   5-باتوبه ش ش 437   6-حليمه ش ش 438   7-سرور ش ش 461 شهرت همگى باقرسليمى-

فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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 دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
خانم كلثوم شــيخ حســينيان ف حسين به شــرح درخواستى كه به شــماره 2/1473/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان ابوذر قاســم شريفى ف 
محمدقاســم ش ش174 صادره رامســر در تاريخ 86/11/2 در شهرستان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-كلثوم شيخ حســينيان ش ش 24 مادر متوفى والغير، اينك شورا 
پــس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا 
وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديــم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
خانــم مهناز على يارى نمين ف احمد به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/1477/97 اين شــعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان عليرضا نوربخش ف مراد ش 
ش 5895 صادره كرمانشاه در تاريخ 97/11/15 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1-شــيما نوربخش ش ش 3240527154   2-مهناز على يارى نمين ش ش 52   
3-اشــرف فرهمند ش ش 1180   4-مراد نوربخش ش ش 486 والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهــى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يــا 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 دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى ابراهيم رحيميان ف رمضان به شرح درخواستى كه به شماره 3/1333/97 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان كلثوم كوزه گر ف حسين ش ش 
102 صادره رامســر در تاريخ 97/12/10 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفتــه، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1-رمضان رحيميان ف حســين ش ش 233 همسر دائمى متوفى2-فريده رحيميان 
ش ش 579   3-فريبــا رحيميــان ش ش 808  دختــران متوفى 4-فــرخ ش ش 683   5-فرهاد ش ش 15   
6-فــرزاد ش ش 658   7-ابراهيــم ش ش 621 هــرت همگى فرزندان ذكور رحيميان والغير، اينك شــورا 
پــس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا 
وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديــم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى
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 انجام تعميرات پيشگيرانه بيش از يكهزار
و 300 تجهيز ابزار دقيقى در پااليشگاه گاز 

ايالم
ــركت  ــهاى تعميراتى ش رئيس برنامه ريزى و روش
ــتر  ــش گاز ايالم گفت: براى قابليت  اطمينان بيش پاالي
ــگاهى و استمرار چرخه  ــتگاهها و تجهيزات پااليش دس
ــگيرانه بر  ــركت،كار تعميرات پيش توليد گاز در اين ش
 روى بيش از يكهزارو 300 تجهيز مكانيكى و ابزاردقيقى،

 انجام گرفت.
ــى" افزود: از ابتداى سال  ــن زرگوش مهندس"حس
ــگيرانه  جارى تاكنون اين واحد در زمينه تعميرات پيش
ــى بيش از دو هزارو 500 تجهيز  اقدام به تدوين و بررس
مكانيكى، ابراز دقيقى و برقى نموده كه در نهايت كارت 
فعاليت و برنامه زمان بندى تعميرات پيشگيرانه را براى 
 IPCMMS ــزارو 300تجهيز تعريف و به نرم افزار يكه

جهت اجرا تزريق نموده است.
ــركت  ــهاى تعميراتى ش رئيس برنامه ريزى و روش
ــت: اين كارت هاي فعاليت  پااليش گاز ايالم اظهار داش
 براى تعميرات پيشگيرانه در بخشهاى آناليز ارتعاش،تست
ــان،  جري ــز  روغن،آنالي ــز  بخار،آنالي ــاى  ه ــه  تل  
و  ــي  ابزاردقيق ــزات  تجهي دوار،  ــينهاى  شيرآالت،ماش
ــزار بارگذارى  ــف و در اين نرم اف ــزات برقي تعري تجهي
شده است. وى ادامه داد : همچنين كارت فعاليت 290 
شيرهاى اطمينان و دو هزارو 368 تجهيز ابزار دقيقى در 
دست اقدام است كه در اين نرم افزار تزريق خواهد شد.

وى تصريح كرد:در بخش پايش وضعيت دستگاههاى 
ــش از يكهزارو  ــارى تاكنون بي ــال ج ــداى س دوار از ابت
ــورد تصوير بردارى  ــز ارتعاش، 120 م ــورد آنالي 100 م
حرارتى،700 مورد تست تله هاى بخار و 40 مورد آناليز 

روغن بر روى دستگاهها انجام شده است.

كاشت ده ها اصله نهال با مشاركت نفتى ها
آيين كاشت نهال به مناسبت هفته منابع طبيعى با 
حضور و مشاركت مديران شركت بهره بردارى نفت و گاز 

مسجدسليمان برگزار شد . 
ــركت بهره بردارى نفت  به گزارش روابط عمومى ش
ــح امروز با حضور  ــليمان ، اين آيين صب و گاز مسجدس
مديرعامل و جمعى از مديران شركت بهره بردارى نفت 
ــده ، معاونان و جمعى از  ــليمان – فرمان و گاز مسجدس
پرسنل وظيفه مركز تعميراتى كارخانجات تانك سازى 
مسجدسليمان - رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى 
- انجمن هاى مردم نهاد حامى محيط زيست و اعضاى 
ــهيد فرخ نيا  ــازى ش ــا در محوطه كارخانه تانك س آنه

مسجدسليمان برگزار شد . 
ــط مديرعامل  ــى اين آيين ده ها اصله نهال توس ط
ــت و گاز  ــردارى نف ــره ب ــركت به ــران ش ــاير مدي و س
ــتاى پاسداشت منابع طبيعى و  ــليمان در راس مسجدس

گسترش فضاى سبز در اين محوطه غرس شد . 

اخبار
قطارشهرى  شركت  مديرعامل  مشهد از تكميل و مسافرگيرى مـشـهـد

خط 2 قطارشهرى در سال 98 خبر داد.
كيانوش كيامرز با بيان اين مطلب در نشست خبرى 
ــانه كه در ساختمان قطارشهرى  با حضور اصحاب رس
برگزار شد، اظهار كرد: تا تابستان 98 ايستگاه شريعتى 
تا پيروزى وارد مدار مسافرگيرى مى شود و از ايستگاه 
ــت و كوهسنگى به عنوان ايستگاه گذرى مورد  الندش
ــتفاده قرار مى گيرد اما برنامه ريزى شده خط 2 در  اس

سال 98 به صورت صددرصد تكميل گردد.
وى با اشاره به اينكه بودجه ارزى كل خط 2 معادل 
278 ميليون يورو است، گفت: از اين مبلغ 141 ميليون 
يورو تا سال 95 هزينه گرديد و خط راه اندازى شد. در 
ــال حاضر 30 ميليون يورو اين مبلغ باقى مانده كه  ح
صرف تجهيزات مى شود. مديرعامل شركت قطارشهرى 
مشهد با بيان اينكه سال 96 سيستم سيگنالينگ خط 

2 راه اندازى شد، افزود: قولى به آقاى تقى زاده و كاليى 
ــهد داديم تا نواقص را در  شهرداران سابق و فعلى مش
خط 2 رفع كنيم. در واقع تالش مى شود در بهره بردارى 
از خط 2 مسائلى كه با ايمنى و جان مردم سروكار دارد، 
رفع مى كنيم و برخى نواقص باقى مانده بود كه به مرور 

مرتفع مى شود. 
ــهرى توضيح داد:  وى در خصوص ايمنى قطارش
تكميل ترين سيستم سيگنالينگ كشور را مشهد دارد 
ــت. كيامرز  و ايمنى قطار در حد ايمنى هواپيمايى اس
ــان كرد: در حال حاضر تمام پله هاى برقى از  خاطرنش
ــير طبرسى تا شريعتى نصب شده و 14 آسانسور  مس
ــت. وى عنوان كرد: همچنين  ــده اس در مدار آورده ش

ــتم هاى مخابرات اين خط كامل شده و  تمامى سيس
ــش از 90 درصد خط 2  مى توان گفت تا پايان 97 بي
از انتهاى طبرسى تا شريعتى تكميل است. مديرعامل 
شركت قطارشهرى مشهد در خصوص نوسانات قيمت 
ارز گفت: زمانى با دالر 4500 تومانى قرارداد با پيمانكار 
داشتيم و امروز دالر افزايش يافته است. از سوى ديگر 
ــود. اما توانستيم در  ــامل ما نمى ش منابع ارز دولتى ش
ــيم و در اين راستا از  موضوعاتى با دولت به تفاهم برس

سامانه نيما استفاده شد.
ــا ــهد ت ــه مش ــده ب ــاژ ش ــن مونت   ورود 30 واگ

 ارديبهشت ماه
ــتگاه  ــان اينكه تجهيزاتى براى ايس كيامرز با بي

ــريعتى تا شهيد كاوه داريم كه بايد تا پايان فرودين  ش
ــركت  ــم، بيان كرد:70 واگن تحويل ش ــاه وارد كني م
بهره بردارى شده و 30 واگن باقى مانده كه صددردصد 
مونتاژ شده و تمام اين واگن ها تا نيمه ارديبشهت ماه 
ــد.  وى با اشاره به اينكه با 70 واگن  به مشهد مى رس
ــافرگيرى هم اكنون به خوبى انجام مى شود،  كار مس
ــت 70 واگن در خط 2  عنوان كرد: هم اكنون با ظرفي
قطارشهرى با هدوى 5 دقيقه مسافرگيرى مى كنيم. 
ــهد برسد، با دورنماى 30  چنانچه 30 واگن نيز به مش
ــاله كار را براى مشهد به پيش برده ايم و دغدغه اى  س
در اين خصوص براى آيندگان وجود ندارد. مديرعامل 
ــهد با بيان اينكه 70 درصد  ــركت قطارشهرى مش ش

ــت، گفت: با اين حال بايد  واگن هاى خط 2 چينى اس
گفت واگن سازى تهران به دستاوردهاى خوبى دست 
يافته اند. هم اكنون واگن هاى توليدى، توليد ملى است. 

گرچه هنوز به صددرصد در اين زمينه نرسيده ايم.
اتصال 3 خط قطارشهرى مشهد به يكديگر تا سال 
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كيامرز در خصوص خط 3 قطارشهرى مشهد نيز 
ــهرى با استفاده از 2  بيان كرد: حفارى خط 3 قطارش
دستگاه تى.بى.ام در دو جبهه از ميدان فردوسى شروع 
شد. يك دستگاه هم اكنون در پل آموزگار و ديگرى در 

ايستگاه ميدان بسيج است.
ــيج طى  ــاره به اينكه عبور از ميدان بس وى با اش
ــته يكى از كارهاى پيچيده و دشوار  ــال هاى گذش س
بود، اظهار كرد: برنامه سال 98 رسيدن دستگاه حفار 
ــت و سپس در اين محدوده دستگاه  به امامت 49 اس

تى.بى.ام اورهال شود و نوار نقاله جمع آورى مى گردد.

تكميل و مسافرگيرى خط 2 قطارشهرى در سال 98 

وزی  پیش بینی اسکان موقت مسافران نور
 در پنج نقطه از شھر رشت

ــر مديريت  ــزارش واحد خب ــه گ ب ــانه هاى رشـــت ــا رس ــاط ب ــى ارتب اجراي
ــر دانش از اسكان موقت  ــهردارى رشت، محمد باقر بش ش
مسافران نوروزى در 5 نقطه از سطح شهر رشت خبر داد و 
ــده و در راستاى  ــت: طبق تصميمات اتخاذ ش اظهار داش
تامين امنيت و خدمت رسانى بهتر به مسافران و گردشگران 
ــياب، كمپينگ عينك، كمپينگ پارك  نوروزى پارك آس
ملت، مسجد حجتيه ديانتى و مسجد على ابن ابيطالب (ع) 
ــوى حوزه معاونت  ــده از س از جمله مكان هاى تعيين ش

خدمات شهرى جهت اسكان موقت اين عزيزان مى باشد.
وى هدف از اجراى اين طرح را تامين امنيت مسافران 
ــن ايام نيروهاى حوزه خدمات  عنوان و تصريح كرد: در اي
شهرى به صورت شبانه روزى در مكان هاى ياد شده حضور 
خواهند داشت تا بتوانيم از اين طريق امنيت بصرى و روانى 
گردشگران را تامين بكنيم. بشردانش نصب بنرهاى راهنماى 
مسير در معابر منتهى به مكان هاى تعيين شده و همچنين 
ــت و  ــهر را از ديگر اقدامات اين حوزه دانس ورودى هاى ش
گفت: جهت سهولت در امر پيدا كردن مسيرهاى مربوطه، 
بنرهايى با مضمون درج كروكى آدرس هاى فوق نصب مى 
گردد. بشر دانش ضمن تاكيد بر ممنوعيت نصب چادر در 
معابر و حريم اطراف پارك ها افزود: به علت قرارگيرى برخى 
ــجو، شهر و كشاورز در مسير  پارك ها از جمله پارك دانش
تردد گردشگران، نصب هرگونه چادر در حريم اين پارك ها 
و نقاطى غير از مكان هاى تعيين شده ممنوع مى باشد و 
در صورت مشاهده سازمان سيما، منظر و خدمات شهرى، 
مناطق پنج گانه نواحى آنها موظف به برخورد و جمع آورى 
ــده مى باشند و هيچ گونه كم كارى از  چادر هاى نصب ش

دواير مربوطه قابل پذيرش نمى باشد.

فراھم نمودن ارائه خدمات پایدار تامین آب 
شرب و جمع آوری تصفیه فاضالب شھری  

ــيون  ــه كميس ــن جلس تخصصى آب زير مجموعه شوراى اصـفـهـان در دومي
ــر دفتر فنى و  ــهر اصفهان مدي ــردى طرح جامع ش راهب
ــى شركت آب و فاضالب استان اصفهان  خدمات مهندس
ــه گونه اى تدوين  ــهر اصفهان بايد ب گفت:طرح جامع ش
ــود زمينه كه   ارائه خدمات پايدار پيرامون تامين آب  ش
ــتى فاضالب  ــع آورى ،انتقال و دفع بهداش ــرب و جم ش
ــود چرا كه اكنون بايد بجاى واژه طرح  شهرى  فراهم ش
ــود  ــتفاده ش ــهر آب پايه  (WSC) اس جامع از جمله ش
بطوريكه مبناى طراحى وتوسعه شهرى  پتانسيل تامين 

آب باشد 
محسن صالح افزود: طرح آمايش سرزمين، بر دو اصل 
جمعيت و زمين استوار است، بگونه ايى كه  ساير عوامل 
ــى قرار مى دهد اين در  را در خدمت اين دو فاكتور اساس
حاليست كه عناصر محورى و پايه،  فقط جمعيت و زمين 
نيستند ، بلكه مسئله حائز اهميت در طرح هاى  آمايش 
ــرزمين و جامع ،پتانسيل  تامين  آب است كه تعيين  س

ــعه   مى كند تا چه ميزان اجازه بارگذارى داريم. وى توس
ــهررا مستلزم وجود زيرساختهاى الزم دانست و عنوان  ش
كرد: درطرحهاى  توسعه شهرى بايد  طبيعت ، تاريخچه 
شهر و روند تغييرات آن شناسايى شود همچنين توسعه 
ــهر بايد مبتنى بر ظرفيت حوضه آبريز صورت گيرد و  ش
نيز دسترسى پايدار ساكنين حاشيه رودخانه، ذينفعان و 
ذى مدخالن به منابع آبى مدنظر قرار گيرد. صالح با اشاره 
ــال 1385 افق طرح  ــعه شهر اصفهان گفت:در س به توس
آبرسانى اصفهان بزرگ به پايان رسيد اين در حاليست كه 
در اين 12 سال طبق برآوردهاى صورت گرفته حدود 40 

درصد به تعداد انشعابات آب افزوده شده است.

اظھارنظرھای غیرکارشناسی،نادرست 
یت سیالب سیستان وغیرمنصفانه درمدیر

ــكي مديرامورمنابع آب زهك  ــال آبى96-97 رودخانه زاهـــدان راش گفت: س
ــتان نداشت و  هيرمند هيچگونه ورودى به منطقه سيس
ــتان از رودخانه هيرمند نيز  براساس قراداد   حقابه سيس
توسط كشور افغانستان  تامين نشد واين سال را بعنوان  
ــت  ــوان نام گذاش ــالهاى آبى ميت ــن س ــى از بدتري يك
ــبختانه تا كنون  با بارندگى هاى صورت گرفته در  خوش
سال آبى جديد 97-98 در حوضه آبريز رودخانه هيرمند،  

شاهد سال آبى  پر آب خواهيم بود    
ــه هيرمند كه  ــيالب اخير رودخان ــزود:در س وي اف
ــتان  ــه سيس ــنبه 15/12/97 در منطق از روز چهارش
ــيرها و انهار و ــل از ورود آب كليه مس ــان يافت قب  جري
ــعب از رودخانه هيرمند در منطقه  ــه هاى منش  رودخان
ــيوه ممكن بازگشايى و اليروبى  ــتان به بهترين ش سيس
ــت ورود جريان به  ــده بطورى كه هيچ مانعى جه گردي
منطقه وجود نداشته ضمن اينكه در اصلى ترين انشعاب 
(رودخانه سيستان ) سد و دريچه جهت كنترل آب وجود 
ــته وضرورتا مى بايست آب جهت ذخيره ،پخش و  نداش
ــد كه خوشبختانه بدون  انتقال به تاالب مديريت مى ش

هيچگونه خسارتى آب  هدايت شد. 
مديرامورمنابع آب زهك اظهارداشت:متاسفانه در اين 
سيالب شاهد اظهار نظرها ى بى اساس و بى منطق فردى 
بوديم كه كمترين تخصص را در مسايل آبى نداشت و اين 
اظها ر نظر ها صرفا جهت تخريب مديران دولتى صورت 
ــت و بهتر است بجاى اظهار فضل در اين امور  گرفته اس
كه كمترين اطالعى ندارند مسايل مربوط به زير مجموعه 
ــر و سامانى ببخشند و وقت خود را صرف امور  خود را س

محول به خود بنمايند. 

 عملیات اصالح انشعابات 
آب شرب در اسالمشھر

طى دو ماه اخير بيش از 300 رشته  انشعاب آب آشاميدنى در اسالمشهر آبفاى تهران
تعويض و يا اصالح و بازسازى گرديده است . 

به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب جنوب 
غربى استان تهران مدير امور آبفاى شهرستان اسالمشهر 
با اعالم خبر مذكور  اظهار داشت : موضوع صرفه جويى و 
جلوگيرى از پرت آب على الخصوص در فصول گرم و اوج 
ــاميدنى  مصرف و همچنين ارتقاء وضعيت موجود آب آش
ــتركين محترم از حيث كمى و كيفى  ــهروندان و مش ش
ــتور كار اين امور قرار دارد  جزو برنامه هاى اصلى و در دس
ــتا اصالح و بازسازى و به روزرسانى انشعابات  و در اين راس
ــرب مخصوصاً انشعابات قديمى با عمر باال در حال  آب ش

 انجام مى باشد . 
ــاره به اجراى عمليات انجام شده  ــفاء نظرپور با اش ش
ــد : در همين راستا و به منظور  در اين خصوص ياد آور ش
 به روز رسانى انشعابات ، با صرف هزينه هاى الزم از محل 
ــارى و داخلى و در خالل آذر و دى ماه جارى  اعتبارات ج
تعداد 355 رشته انشعاب آب آشاميدنى در منطقه مهديه 
جنوبى و خيابان سنگبرى و كوچه هاى مرتبط ( بهستانهاى 
5 ، 7 ، 9 ، 11 ) تعمير و بهسازى و يا تعويض گرديده است 
و تا اواخر بهمن ماه كل انشعابات مورد استفاده قديمى در 
ــتان 15 و 17 بهسازى و در  اين خيابان و كوچه هاى بهس
مدار بهره بردارى قرار مى گيرند . مدير امور آبفاى اسالمشهر 
خاطر نشان كرد : اين عمليات همچنان در حال انجام است 
ــبكه و انشعابات قديمى و  و مطالعات الزم در ارتباط با ش
فرسوده در ساير مناطق اين شهر انجام شده و اميدواريم با 
فراهم شدن مقدمات الزم و تامين اعتبارات تخصيص يافته 

مطابق برنامه زمانبندى شده اجرايى و عملياتى گردد . 

  


