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الیروبی 3 کیلومتر از شبکه جمع 
آوری فاضالب شهر بندرانزلی

به گزارش دفتر روابــط عمومي و آموزش همگاني 
شــركت آب و فاضالب گيالن؛ مدیــر امور آبفای 
شهرســتان انزلی امروز گفت: در ماه آذر 59 مورد 
از تمــاس های مردمی با ســامانه 122 مربوط به 
الیروبی و بازســازی منهول هــای فاضالب بود كه 
در همين راســتا 3 كيلومتر از شبکه فاضالب شهر 
انزلی الیروبی و شستشــو شد.ناصر دودانگه افزود: 
750 ميليون ریــال برای انجام این عمليات هزینه 

شد.

تجلیل مدیران شهر کهریزک از 
مجموعه اداری ثبت احوال

در راســتای گراميداشت روز ملی ثبت احوال، امام 
جمعه بخش كهریزک،شــهردار و اعضای شــورای 
اسالمی شهر كهریزک با حضور در اداره ثبت احوال 
با اهدای گل و هدیه از ریيس و كارمندان پرتالش 

این اداره ثبت احوال قدردانی كردند.
 علی یحيی پور؛ شهردار كهریزک ضمن تبریک این 
روز به تمامی كاركنان و پيشکســوتان حوزه ثبت 
احوال كشــور  گفت: اولين شناسنامه در ایران در 
تاریخ ســوم دی ماه 1297  صادر شــد كه اكنون 
بيش از یک قرن از صدور شناســنامه و تاســيس 
نهادی كــه در گذر زمان، اداره ثبــت احوال را در 
ایران رقــم می زند، می گذرد كــه در این دوران، 
افراد بسياری برای اعتالی این نهاد تالش كرده اند 
كه به بهانه روز ملی ثبــت احوال قدردان زحمات 
آنان هستيم. به مناسبت گراميداشت روز ملی ثبت 
احوال؛  حجت االســالم استيری، امام جمعه بخش 
كهریزک، شــهردار، و هادینژاد و عباســی ریيس و 
عضو شورای اسالمی شــهر كهریزک  با حضور در 
ثبت احوال شــهر كهریزک  این روز را به ریيس و 
كاركنــان این اداره تبریک گفتــه و با اهدای گل و 

هدیه از تالش این عزیزان قدردانی كردند.

دستان گشاده خیران برای آزادی 28 
زندانی در سالگرد عروج حاج قاسم 

تعدادی از خيران استان مازندران با آوردن نام حاج 
قاسم پس از شهادت ایشــان، اقدام به گره گشایی 
از مشکل دردمندترین افراد در ندامتگاه های استان 
كردند و زمينه آزادی شان را فراهم كردند، در نهایت 
این خيران با نيت شــهيد سليمانی منجر به آزادی 

2۸ زندانی در سطح استان شد.
در این راســتا علی اســتادی مدیركل زندان های 
اســتان مازندران طی گفت وگویی بيــان كرد: در 
آستانه اولين سالگرد شــهادت سردار دل ها شهيد 
حاج قاسم ســليمانی با حمایت خيران و ستاد دیه 
اســتان بيش از 2۸ نفر از زندانيان جرائم غيرعمد 
از زندان های اســتان آزاد شــدند. متاسفانه بخشی 
از جامعه آماری اســتان درگير مشکالت اجتماعی 
و اقتصادی هستند و به دليل عدم پرداخت دیون و 
یا ورشکستگی برابر قانون آزادیشان سلب می شود.

اخبار

معــاون توليد شــركت پاالیــش نفت اصفهــان خبر داد: 
این شــركت موفق به توليد حــالل پنتان با خلوص باالي 

99درصد و با ظرفيت 1000 بشــکه در روز شــده است. 
با توليد این محصول كه به عنوان محصولي ســبز شناخته 
می شود، عالوه بر رفع نيازهاي كشور، امکان صادرات آن به 

خارج از كشور نيز وجود دارد.
 عليرضا جعفرپور با اشــاره به عــاري بودن پنتان توليدي 
پاالیشــگاه اصفهــان از تركيبــات آروماتيکــي، الفيني و 
گوگــردي، ایــن محصول را محصولي ســبز و دوســتدار 
محيط زیست معرفي نمود و اذعان داشت: خلوص پنتان در 
این محصول بيش از 99درصد خواهد بود و نســبت نرمال 
پنتان به ایزو پنتان در این محصول مطابق با استانداردهای 
روز دنيا می باشــد و با توجه به قابليت هائي كه در فرایند 

توليد این محصول وجود دارد، نسبت تركيبات ایزو پنتان 
به نرمال پنتان متناســب با نياز همه صنایع، قابل تنظيم 

است.
جعفرپور با تأكيــد بر اینکه محصول جدید این شــركت 
عاري از تركيبات كلردار اســت، افــزود: مصرف كنندگان 
عمده حالل پنتان واحدهاي پتروشــيمي را  پلي استایرن 
انبســاطي )توليدكننــده مــواد اوليه یونوليــت( و برخي 
واحدهــاي صنعتــي كوچک تر تشــکيل مــي دهند. وي 
تصریح نمود: پنتان به عنوان حالل در برخي از فرآیندهای 
پليمریزاســيون و همچنيــن در توليد برخــي از رنگ ها 
اســتفاده می شــود. این محصول در توليد انواع گرید هاي 

فوم پلي یورتان نيز، مورد استفاده قرار می گيرد.
معاون پاالیشگاه اصفهان در بخش دیگري از سخنان خود، 
گفت: در حال حاضر توليد جهاني پنتان حدود 125 هزار 
تن است و بيشتر مصرف كنندگان این محصول كشورهاي 
اروپایي، آســياي شرقي، ژاپن، هند هستند كه البته انتظار 
می رود در آینده رشد بيشتري را در بازارهاي هند و آسياي 

شرقي شاهد باشيم.
 Shell، ExxonMobil، وي ادامه داد: شركت هایی نظير
بزرگ تریــن  از   LG Chemical و   Phillips، CNPC

بازیگران و توليدكنندگان این محصول محسوب می شوند

نماینده ولــی فقيه در اســتان و امام جمعه 
اصفهان با بيــان اینکه محصــوالت ایرانی با 
بهتریــن كيفيت توليد شــود، گفت: كيفيت 
محصــوالت توليدی ایرانی در داخل و خارج از كشــور 
زمينه اعتماد مصرف كنندگان را فراهم كرده و استقبال 

دائمی آنان را به همراه دارد.
آیــت اهلل ســيد یوســف طباطبایــی نــژاد در دیــدار 
مدیرعامــل و اعضاء هيئت مدیره شــركت پاالیش نفت 
اصفهان اظهار داشــت: پاالیشــگاه اصفهــان با افزایش 
تعــداد محصوالت و افزایــش كيفيت در رونــد توليد، 
توانسته اســت توصيه های رهبر معظم انقالب اسالمی 
 را اجرایــی كــرده و از خام فروشــی جلوگيــری كند.

وی با اشــاره بــه ضرورت رونق توليد در كشــور افزود: 
مــردم هنگامــی كــه كيفيــت محصــوالت توليدی 
ایرانــی را ببينند بدون شــک مصــرف كاالی خارجی 
را كنــار می گذارنــد و اگــر محصوالت به كشــورهای 
دیگر صادر شــود، مردم این كشــورها جنس ایرانی را 
 مرغوب تریــن كاال می دانند و از آن اســتقبال می كنند.

نماینده ولی فقيه در استان اصفهان با تشریح موانع قرار 
گرفته بر ســر راه توليد گفت: همه كارشناسان و عموم 
مردم می دانند زمانی رسيده است كه اقتصاد كشور باید 
بر پایه افزایش كيفيت محصوالت، جلوگيری از فســاد و 

ایجاد رانت، حمایت از توليدكنندگان، كنترل قيمت ارز، 
تأميــن مواد اوليه برای بخش توليد و غيره رونق بگيرد، 
مادامی كه اقتصاد كشور متکی به نفت و تک محصولی 
باشد شــاهد تأثيرپذیری اقتصاد كشــور از تحریم ها و 

افزایش قيمت دالر خواهيم بود.
توليد گازوئيل یورو 5 از سال آینده در اصفهان

مدیرعامل شــركت پاالیش نفت اصفهــان با بيان اینکه 
حدود 4 هزار نفر در پاالیشــگاه اصفهان مشغول به كار 
هســتند، اظهار داشــت: تمام  بنزیــن   توليدی در این 
پاالیشــگاه  طبق اســتانداردهای جهانی یورو 5 است، 
این پاالیشگاه 20 درصد فرآورده های سوختی كشور را 
 توليد می كند و نياز 16 استان كشور را پوشش می دهد.

مرتضــی ابراهيمــی با بيــان اینکه تا ســال آینده و با 
بهره بــرداري از پروژه تصفيه گازوئيــل ،  20 ميليون 
ليتــر  گازوئيل  توليدي پاالیشــگاه اصفهــان یورو 5 
خواهــد بود، افــزود: پروژه هــای مختلفی تا 5 ســال 
آینده برای این پاالیشــگاه در نظر گرفته شــده است تا 
 فرآورده های مختلف با كيفيت روز جهانی توليد شــود.

 وی عنوان كرد: كمک مالی 9 ميليارد تومان به دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان برای مقابله بــا بيماری كرونا و 
توزیع یک ميليون ليتر مــواد ضدعفونی كننده رایگان 
بــه همه ارگان ها، توزیع یک ميليون ماســک رایگان از 
جمله اقداماتی اســت كه در راســتای مســئوليت های 
اجتماعی انجام شده است همچنين قرار است یک هزار 
و 500 تبلــت دانش آمــوزی در اختيار آموزش وپرورش 
 قــرار گيرد تا ميان دانش آموزان محروم توزیع شــود.  

رئيس هيئت مدیره شــركت پاالیــش نفت اصفهان  نيز 
اظهار داشــت: پاالیشگاه اصفهان تنها پاالیشگاهی است 
كــه پروژه های مختلف در آن در حال انجام و توســعه 
است، بدون شک این پاالیشگاه نيازمند حمایت سيستم 

اجرایی استان اصفهان است

شهردار مشهد؛
باید در درون شهر به دنبال امید 

برای مردم باشیم

محمدرضــا كالئــی اظهار كرد: حجــم كاری 
موجود در شــهر مشــهد نســبت بــه كاری 
كه انجام می شــود بيشــتر بــوده و همچنان 
 بخش زیــادی از كارهــا و اقدامات ما باقی مانده اســت.

وی افزود: عالقمندی به شــهر مشــهد باعث می شود كه 
 در انجــام اقدامات خــود در هيچ امــری كوتاهی نکنيم.

شــهردار مشهد با اشــاره به اهميت پروژه تقاطع آزادگان، 
بيان كرد: این پــروژه نمونه یک تکنولوژی جدید اســت 
همچنين پروژه های شــهرک شــهيد رجایی و شــهيد 
باهنــر، از نظر كاركردی و پروژه حق تقــدم عابر پياده به 
 لحاظ اجتماعی از اهميت باالیی برای من برخوردار است.

كالئی تصریح كرد: بنــده و همه همکارانم تالش خواهيم 
كرد در مدت زمان باقيمانده تا پایان سال اتفاقات خوبی را 

برای شهر مشهد رقم بزنيم.
 ما باید در درون شــهر به دنبال اميد برای مردم باشــيم. 
وی با اشاره به بازدید خود از روند فيلمبرداری فيلم نوروزی 
هشت آباد در حاشيه شهر مشــهد، تاكيد كرد: زمانی كه 
بازدید به اتمام رســيد یکی از ساكنان محله پنجتن از من 
پرســيدند؛ می دانيد كه چرا موضوع ایــن فيلم را به دهه 
60 اختصــاص داده اند؟! و در ادامه اینگونه پاســخ دادند؛ 
 زیرا ایــن محله از ایــن دهه هيچ تغييری نکرده اســت.
شــهردار مشــهد ادامه داد: مــا امکانــات مختلفی برای 
خدمت رســانی به ساكنين این محله داریم، اما برای تهيه 
 طــرح تفصيلی برای این منطقه دچار مشــکل هســتيم.

كالئی در خصوص پروژه های شــهر مشــهد، عنوان كرد: 
در مجموعه مدیریت شهری یک برنامه چهار ساله تدوین 
شــده كه از ســال 97 آغاز و تا سال 1400 ادامه دارد و ما 
 باید برنامه هایی را كه لحاظ كردیم به ســرانجام برسانيم.

وی با بيــان اینکه برای اینکه مجموعه مدیریت شــهری 
بداند كــه باید بر چه پروژه های محوری كار كند، نيازمند 
شــور و انگيزه بيشتری است، اضافه كرد: در این راستا 50 

پروژه مهم شــهری تعریف شده اســت و باید برای اجرای 
این پروژه ها دقت بيشــتری را بــه كار ببریم، باقی پروژه 
 هــا نيز برای برنامه های آتی در نظر گرفته شــده اســت.

شــهردار مشــهد گفت: یکی از پروژه های مهم ما تامين 
منابع آبی پایدار برای آبياری فضای ســبز اســت و ما در 
این راســتا شبکه جداســازی آب شــرب از خام را لحاظ 
 كردیم تا فضاهای شــهری بزرگ را بــه آن متصل كنيم.

كالئی عنوان كرد: یکی دیگر از پروژه ها »حرم شهر« است 
كه زمينه پياده روی مسيرهای مشرف به حرم را ساماندهی 
كنيم. همچنين یکی دیگر از پروژه های شهری مشهد كه 
مرتبط با منطقه توس اســت كه اميد داریم تا 15 اسفند 
 سال جاری تمامی موارد مرتبط با این بخش به اتمام برسد.

وی خاطرنشان كرد: تهيه و تدوین طرح های تفصيلی یکی 
دیگر از نکات مهم ما بوده عــالوه بر این ایجاد فضای رود 
 پارک در كشــف رود نيز از دیگر پروژه های مهم ما است.

شهردار مشــهد تصریح كرد: ایجاد شبکه جمع آوری آب 
های ســطحی، پروژه پردیس تئاتر، كارخانه نوآوری، پياده 
 روســازی و... از دیگر پروژه های مهم تعریف شــده است.

كالئی در خصوص كارخانه نــوآوری، بيان كرد: زمانی كه 
تيم مدیریت شــهری این محل را تحویل گرفت بنا بر این 
بود كــه برج های 30 طبقه در این محل احداث شــود و 
اطراف آن را پارک در بر بگيرد، اما با ایجاد كارخانه نوآوری 
 ارزش افزوده زیادی برای شهر و اشتغال آن ایجاد می شود.

وی اظهار كرد: این محل فضایی برای قرار گرفتن استارتاپ 
 ها اســت تا به خلــق ایده های جدید دســت پيدا كنند.

شهردار مشهد عنوان كرد: ما باید با ساالنه 260 هکتار فضای 
سبز در كمربند سبز ایجاد كنيم و بنا داریم این رقم را در سال 
جاری به 1500 هکتار افزایش دهيم و این امکان را فراهم 
 آوریم كه در ایجاد این فضا از نيروهای كارگری استفاده كنيم.

كالئــی تاكيد كرد: پــروژه آیتا نيز یکــی از موارد مهمی 
اســت كــه تيــم مدیریت شــهری بــه جد دنبــال آن 
 اســت تا این فضا به مركز فارســی زبانان تبدیل شــود.

وی افــزود: پاركينگ آزادی، پروژه تقاطــع مصلی، پروژه 
تقاطع غير هم ســطح خليج فارس و... از دیگر پروژه های 
مهم شهری است. تحریم ها و كرونا از عوامل مهمی بوده كه 

در اجرای پروژه ها ما را كمی با مشکل همراه كرده است.

گزارش
براي نخستين بار در شركت پااليش نفت اصفهان روی داد

تولیدحاللپنتانباخلوصباالي99درصدوعاريازهرگونهآالیندهزیستمحیطی

آگهي مفقودي
کارت ماشــين وبرگ ســبز يک دســتگاه خودرو کاميون باري چوبي سيســتم پادسال تيپ 8 
 ADW0376M 082 و شماره موتورA386820102609 بي 14 مدل 1382 به شــماره شاســي
شماره بدنه 2609 به رنگ سفيد روغني به شماره پالک ايران 18- 828 ع 47 متعلق به هادي 

مرادپور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 
*******************************************************

برگ سبز خودرو وانت پيکان تيپ 1600i  مدل 1385 به رنگ سفيد روغني به شماره پالک 
ايران 76- 146 ج 43 به شماره شاسي 12186064 و به شماره موتور 11285017957 بنام 

مجيد حسن پور لسکوکاليه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. کاشان
*******************************************************

برگ ســبز خودرو ســواري پرايد مدل 1384 به رنگ ســفيد به شــماره پالک ايران 23- 
815ب57 به شــماره شاســي S1412284523386 به شــماره موتــور 01160304 بنام کبري 

معصومي مفقود گرديده و از درجه  اعتبار ساقط مي باشد. کاشان 
*******************************************************

پالکت خودرو تراکتور-کشــاورزي سيســتم فرگوســن تيپ ITM285 مدل سال 1377 به 
رنگ قرمز- روغني شــماره موتورLFW3104G  و شماره شاسي 074904 به شماره پالک 59-
792 ک 34 متعلــق به ارجب قلي ناصري فرزندان تقان محمد به شــماره ملي  4869770725  

مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط مي باشد. گنبد
*******************************************************

برگ سبز )شناسنامه(خودرو سواري سايپا 131SX مدل 90به رنگ سفيد روغني و به شماره 
 S3412289826570 انتظامي651ج11ايران 49 و به شماره موتور 3922295و شماره شاسي

به نام پيران کهزادي سيف آباد مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مي باشد. ياسوج
*******************************************************

برگ ســبزخودرو ســواري سيســتم  پژو405تيــپ 405GLXXU7 رنگ خاکســتري متال 
مــدل 1397  بــه انتظامــي 743ج66ايران 49 به شــماره موتور 124K1238947 وبه شاســي 
NAAM01CE3JK381730 بــه نام محمد طاها مســعود نيامفقود گرديــده و از درجه ي اعتبار 

ساقط ميباشد ياسوج
*******************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو ســواری پژو 206SD -TU5  مدل 1395 به رنگ ســفيد 
روغنی به شماره موتور 163B0271184 و شماره شاسی NAAP41FE7GJ775629  به شماره 

پالک ايران 92- 821 ب 63 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*******************************************************

برگ ســبز خودرو سواری سايپا 131SL به رنگ سفيد روغنی مدل 1390 به شماره موتور 
3813110 و شماره شاسی S3412290919005 به شماره پالک ايران 82- 196 د 48 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*******************************************************

 ســند کمپانی و برگ ســبز پيکان وانت مدل 1385 به  شــماره موتور 11285062451 و 
شــماره شاســی 30511512 و شــماره پالک ايران 82-  113 ج 97 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. ساری
*******************************************************

برگ ســبز خودرو سواری سمند ال ايکس به رنگ خاکستری متاليک مدل 1386 به شماره 
موتور 12486034489  به شماره شاسی 73205476 به شماره پالک ايران 62- 536 ب 85 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*******************************************************

برگ ســبز موتور سيکلت PMS تيپ CDI125 به رنگ مشکی مدل 1393 به شماره موتور 
0125N3B343609 و شــماره تنــه N3B *** 125B9310251 و شــماره پــالک 64236/587  

متعلق به مرتضی کارکن جويباری مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*******************************************************

برگ ســبز ســواری ســمند ال ايکس مدل 1386 رنگ ســفيد صدفی روغنی شماره موتور 
12486141129 شــماره شاسی 73288529 شــماره پالک ايران82-883ق83 به نام سيد 

بهادر محمدی مفقودگرديده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
*******************************************************

 مجوز حمل سالح شکاری به شماره سريال 10766 مربوط به سالح شکاری شماره 144133 
تفنگ تک لول ســرپر مدل چخماقی متعلق به مرحوم احمد فاضلی شــماره شناســنامه 17 فرزند 

غالمعلی مفقودگرديده و فاقد اعتبار می باشد./نوبت اول ساری
*******************************************************

کليــه مــدارک خودرو ســواری ام.وی.ام رنگ مشــکی متاليــک مدل 1393 شــماره موتور 
MVM472FGE036513 شــماره شاســی NATEBAFB6E101463F شماره پالک ايران72-

699م57 مفقود گرديده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
*******************************************************

آگهي ابالغ وقت دادرسي
خواهان مهدي عليزاده بهرام دادخواســتي به طرفيت خوانده محمد شــاهنظري به خواسته 
مطالبه وجه ارائه که در حوزه 111 شــوراي حل اختالف اللجين به کالســه 616/99 ش 111 ح 
ثبت گرديده اســت از آنجا که حسب اعالم خواهان در دادخواست تقديمي خوانده دعوي مجهول 
المکان مي باشد اينک در راستاي ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني مراتب به خوانده ابالغ مي 
گردد که جهت رســيدگي به خواســته خواهان در روز - تاريخ 99/11/15 ساعت 3/5 در حوزه 
111 شــوراي حل اختالف اللجين حاضر و نســخه ثاني دادخواســت و ضمائم را تحويل بگيرد واال 

شورا غياباً رسيدگي و صدور راي خواهد کرد.
دبيرخانه حوزه 111 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي ابالغ وقت دادرسي
خواهان مهدي عليزاده بهرام دادخواســتي به طرفيت خوانده غالمعلي شاهنظري به خواسته 
مطالبه وجه ارائه که در حوزه 111 شــوراي حل اختالف اللجين به کالســه 617/99 ش 111 ح 
ثبت گرديده اســت از آنجا که حسب اعالم خواهان در دادخواست تقديمي خوانده دعوي مجهول 
المکان مي باشــد اينک در راســتاي ماده 73 قانون آيين دادرســي مدني مراتب به خوانده ابالغ 
مي گردد که جهت رســيدگي به خواسته خواهان در روز - تاريخ 99/11/15 ساعت 4 در حوزه 
111 شــوراي حل اختالف اللجين حاضر و نســخه ثاني دادخواســت و ضمائم را تحويل بگيرد واال 

شورا غياباً رسيدگي و صدور راي خواهد کرد.
دبيرخانه حوزه 111 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي فقدان سند مالکيت
ســند مالکيت ششــدانگ پالک ثبتي شــماره 7363 فرعي از يک اصلي بخش دو شــاهرود 
در دفتر امالک جلد 187 صفحه 346 ذيل ثبت 26681 بنام آقاي باقر غفوري صادر و تســليم 
گرديده است که پس از يک سري نقل و انتقاالت طي سند انتقال قطعي شماره شماره 83393- 
87/9/10 دفتر 2 شاهرود به آقاي علي اکبر عرب عامري منتقل شد و برابر سند رهني شماره 
83394- 87/9/10 دفتر 2 شــاهرود در قبال مبلغ 324/921/522 ريال به مدت 144 ماه 
در رهن بانک مسکن شعبه شهيد مدني شاهرود قرار دارد سپس وکيل نامبرده با ارائه دو برگ 
فرم استشــهاديه تقاضاي صدور ســند مالکيت المثني به علت جابجايي را نموده اســت لذا برابر 
تبصــره يک ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يکبار در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشــار 
آگهي تا هرکس نســبت به صدور ســند مالکيت اعتراض دارد و يا سند مالکيت در دست وي مي 
باشد و يا مدعي انجام معامله اي است مراتب را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهي 
کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک شــاهرود اعالم نمايد در غير اينصورت پس از انقضاي مهلت 
قانوني اعتراض ، سند مالکيت المثني وفق مقررات صادر خواهد شد شماره چاپي سند دفترچه 

اي 590123 مي باشد. تاريخ انتشار 1399/10/10
مصطفي بخشي - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود 

دادنامه
بــه تاريــخ 1399/10/2- شــماره پرونــده: 525/99 ش 111 ح - شــماره  دادنامــه: 
677/99- مرجع رســيدگي کننده: شــعبه 111 شــوراي حل اختالف اللجين ، خواهان: يوســف 
اکبري فرزند علي ميرزا به آدرس اللجين خيابان جاويد کوچه شهيد نظري ، خوانده: برات رستمي 
بــه آدرس مجهول المکان ، وکيل خواهان: جالل کرمي فرزند محمود به آدرس کبودرآهنگ بلوار 
ســپهبد شــهيد قاســم ســليماني جنب ســينما دفتر وکالت وحدتي راد ، خواســته: مطالبه وجه ، 
گردشــکار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته که پس از 
ارجاع به اين شــورا و ثبت به کالســه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر جلسه شورا به 
تصدي امضاء کنندگان ذيل تشکيل شده و قاضي شورا با توجه به محتويات پرونده ختم دادرسي 
را اعالم و به شــرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد. )راي شــورا( در خصوص دادخواســت 
آقاي جالل کرمي به وکالت از آقاي يوسف اکبري فرزند علي ميرزا به طرفيت آقاي برات رستمي 
به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 186/000/000 ريال بابت ســه فقره ســفته با احتساب کليه 
خســارات و هزينه دادرســي و خســارت تاخير تاديه و حق الوکاله وکيل با اين توضيح که وکيل 
خواهان با اســتناد به سه فقره سند عادي )سفته واخواست نشده( که به امضاي خوانده رسيده 
اســت مدعي اســت موکل وي به ميزان خواســته از خوانده طلبکار ميباشــد که از پرداخت دين 
اســتنکاف مينمايد خوانده عليرغم ابالغ وقت دادرســي در شــورا حضور نيافته و دفاع يا ايراد 
موثري ابراز نکرده اســت شــورا با توجه به مفاد دادخواســت تقديمــي و مالحظه تصوير مصدق 
مستندات خواهان و با عنايت به اينکه بر اساس مفاد سند عادي ارائه شده که به امضاء خوانده 
رســيده  اشــتغال ذمه خوانده محرز بوده و دليلي بر برائت ذمه ارائه نشــده اســت لذا دعوي 
خواهان را ثابت تشــخيص و مســتندا به مواد 198و519و522 از قانون آيين دادرسي مدني و 
مــاده 1257 از قانون مدني حکم برمحکوميت خوانــده به پرداخت مبلغ 186/000/000 ريال 
بابت اصل خواســته و مبلــغ 3/415/000 ريال بابت هزينه دادرســي و ابطال تمبر و پرداخت 
مبلغ 18/600/000 ريال بابت حق الوکاله وکيل و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواســت 1399/8/19 تا زمان اجراي حکم بر اســاس شــاخص اعالمي از سوي بانک مرکزي 
جمهوري اسالمي ايران در حق خواهان صادر و اعالم ميگردد راي صادره غيابي و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ واقعي قابل واخواهي در اين شورا سپس ظرف همان مهلت قابل تجديدنظر خواهي 

در دادگاه عمومي بخش اللجين مي باشد. 
قاضي شعبه 111 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت 
آقاي حســين ســالمي داراي شــماره ملي 3569585840 به شــرح دادخواســت به کالسه 
99/392 ش 1 از ايــن دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده که 
شــادروان زهرا ســعيدي به شماره  شناســنامه 1383 در تاريخ 97/8/12 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به 1- آقاي محمد سعيدي فرزند ميرزا به کدملي 
3569583996 پــدر متوفي 2- آقاي حســين ســالمي فرزند علي بــه کدملي 3569585840 
همســر متوفي 3- آقايان ابوذر ســالمي فرزند حسين به کدملي 3569969460 - 4- مصطفي 
ســالمي فرزند حســين به کدملي 3569971619 - 5- حسن ســالمي فرزند حسين به کدملي 
3560073790  -6- علي ســالمي فرزند حســين به کدملي 3560178525  -7- ابوالفضل 
سالمي فرزند حسين به کدملي 3560255678 پسران متوفي  8- فاطمه سالمي فرزند حسين 
به کدملي 3560099005 دختر متوفي ، که جملگي بر مذهب تشــيع مي باشــند. اينک با انجام 
تشــريفات مقدماتي درخواســت مذبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هرکسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/397
شعبه اول شوراي حل اختالف کنگان 

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقدسندرسمي

 برابر راي اصالحي شماره 13986030105802841 مورخ 18/ 12 / 1399 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک دماوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم حوري واسعي فرزند 
علي اوســط بشماره شناسنامه 153 کد ملي 0439542928 صادره از دماوند در ششدانگ يک 
قطعه زمين مزروعي به مســاحت  287/20  مترمربع با حق اســتفاده از مقررات قانون آب طبق 
نحوه ملي شــدن آبهاي کشــور پالک 6324 فرعي و مجزي شــده از پــالک 819 فرعي از 2اصلي 
واقع در شهردماوند از تمامي مالکيت رسمي و مشاعي متقاضي محرز گرديده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهي مي شــود در صورتي که اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي 
بــه مــدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در 
صــورت انقضــاي مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر خواهد 
شد.6936-  تاريخ انتشار نوبت اول 25 /1399/09 تاريخ انتشار نوبت دوم:1399/10/10
عابدين نوري شيرازي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهي تبصره يک ماده 105 اصالحي 
نظر به اينکه مالک پالک 1487 فرعي از سنگ 106 املي مفروز از پالک 605 فرعي به نام 
علي اکبر قرباني سياوشاني نسبت به پالک مذکور خواهان حذف جمله به استناي بهاي ربع أعيان 
مباشد و پس از بررسي مشخص شد که اين حق متعلق به فاطمه همسر ولي اله حاجعلي است که 
پالک 1487 نيز مفرور از 605 فرعي از سنگ 106 اصلي است و در نتيجه از بهاي ربع اعيان در 
ششــدانگ پالک مذکور قيد شــده است . لذا مراتب طبق تبصره يک ماده 10 آئين نامه اصالحي 
امالک و با لحاظ ماده 947 قانون مدني توســط کارشاس محترم دادگستري به اين اداره طي برگه 
کارشناسي 1964 - 1399/10/06 اعالم شده است که به علت فاقد نشاني بودن صاحب ربع 
أعيان مراتب يک ماه در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشار آگهي مي شود تا در صورتي که ذينفع 
مدعــي تضييع حق باشــد ظرف مدت يک ماه پس رؤيت اخطار يا انتشــار اگهــي به دادگاه صالحه 

مراجعه و گواهي طرح دعوي به اين اداره ارائه نمايند. 6953/1
عابدين نوري شيرازي- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

رونوشت گواهي حصر وراثت
خانم نرگس عليخاني فرزند حســين  به شــماره ملي 0439254086  بشــرح دادخواســت 
بــه کالســه 9900243 از اين شــورا گواهــي حصروراثت نمــوده و و چنين توضيح داده اســت 
که شــادروان حســين عليخاني  فرزند محمد اسمعيل به شــماره ملي 0439248094 در تاريخ 
1393/07/10 در اقامتگاه دائمي خود در گذشــته و ورثه حين الفوت وي منحصراســت به :1. 
نرگس عليخاني فرزند حسين به شماره ملي 0439254086 صادره از دماوند 2. فاطمه عليخاني 
فرزند حسين به شــماره ملي 0439255074 صادره از دماوند.اينک با انجام تشريفات قانوني 
در خواســت مزبور در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کســي اعتراضــي دارد و يا وصيت نامه اي 
از متوفي نزد او مي باشــد از تاريخ نشــر آگهي ظرف يک ماه به دفتر شــورا تقديم دارد در غير 

اينصورت گواهي صادر خواهد شد. 6953
اميرحسن سلطاني- رئيس شوراي حل اختالف 7جابان 

رونوشت گواهي حصر وراثت
آقــاي عباس بابائي فرزند روح اهلل  به شــماره ملي 0439885523  بشــرح دادخواســت 
به کالســه 9900245 از اين شــورا گواهي حصروراثت نموده و و چنين توضيح داده اســت که 
شــادروان بي بي بابائي  فرزند جمشــيد به شــماره ملــي 0439211417 در تاريــخ نامعلومدر 
اقامتگاه دائمي خود در گذشته و ورثه حين الفوت وي منحصراست به :1. روح اهلل بابائي فرزند 
حســن به شــماره ملي 0439211441 صادره از دماوند )پســر متوفي( 2. زبيده بابائي فرزند 
حســن به شــماره ملي 0439211433 صادره از دماوند )دختر متوفي(3. سکينه بابائي فرزند 
حســن به شــماره ملي 0439211451 صادره از دماوند )دختر متوفي(4. خديجه بابائي فرزند 
حسن به شماره شناسنامه 470 صادره از دماوند )دختر متوفي(.اينک با انجام تشريفات قانوني 
در خواســت مزبور در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کســي اعتراضــي دارد و يا وصيت نامه اي 
از متوفي نزد او مي باشــد از تاريخ نشــر آگهي ظرف يک ماه به دفتر شــورا تقديم دارد در غير 

اينصورت گواهي صادر خواهد شد. 6954
اميرحسن سلطاني- رئيس شوراي حل اختالف 7جابان 

مزايده اموال غيرمنقول ) اسناد رهني(  
آگهي مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرائي کالســه 9700095 ســند مالکيت ششدانگ 
عرصه و اعيان يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شــده به مســاحت )150/70( يکصد و پنجاه 
متر و هفتاد دسيمترمربع داراي پالک ثبتي شماره سه هزار و دوازده  فرعي از دويست و بيست 
دو فرعــي از پانزده فرعــي از ده- اصلي ) 10/15/222/3012 اصلي( واقع در بخش هشــت 
)8( حوزه ثبتي آزادشــهر به نشــاني آزادشــهر خيابان امام خميني )ره( کوچه واليت پانزده، بعد 
از چهارراه اول ابتداي کوچه ســمت راســت که ذيل ثبت چهارده هزارو هفتصد و بيســت و نه 
جلد هشــتاد و دو صفحه دويســت و هفتاد و هفت به ثبت رسيده و محدود به حدود زير: شماال: 
بطول نه متر و پنجاه و پنج ســانتيمتر درب و ديواريســت بکوچه شش متري شهيد رجايي، شرقا: 
بطول پانزده مترو هفتاد ســانتيمتر ديواريست بديوار متصرفي جهان تيغ ،جنوبا: بطول نه متر و 
شــصت و پنج سانتيمترديواريست بديوارمتصرفي محمد فرهادي غربا: بطول پانزده مترو هفتاد 
ســانتيمتر ديواريست بديوار متصرفي محمد علي عجم، حقوق ارتفاقي ندارد ملکي خانم پارميدا 
غالمي فرزند مجيد با واليت قهري پدرش مديون پرونده اجرايي به شــماره بايگاني 9700095 
که برابر گزارش هيات سه نفره کارشناسان رسمي دادگستري در پالک موصوف طبق مشاهدات 
بعمــل آمــده از بيرون ملک، ســاختمان مســکوني دو طبقه )يک طبقه روي همکف( از نوع ســازه 
آجري غير مســلح به مساحت اعياني حدود 300 مترمربع با سقف همکف طاق ضربي و سقف اول 
با پوشــش خارجي ايرانيت مي باشــد طبقه همکف شامل يک واحد مســکوني به همراه راه پله و 
پارکينگ و طبقه اول شامل يک واحد مسکوني بانضمام انشعابات منصوبه آب، برق، گاز با قدمت 
ســاخت باالي 20 سال مي باشد حدود اربعه عرصه مندرج در سند مالکيت با حدود اربعه عرصه 
موجود در طبيعت انطباق دارد، ارزيابي ملک موصوف با فرض عدم وجود هرگونه معارض و مدعي 
صــورت مي گيرد. لذا با توجــه به فاکتورهاي فوق، تحقيقات محلي، نوع و قدمت ســازه و مصالح 
مصرفــي، قيمت منطقــه اي و ديگر پارامترهــاي موثر ارزيابي ملک موصوف جمعــا به مبلغ هفت 
ميليــارد و پانصد ميليون ريال ارزيابي گرديده اســت. مطابق ماده 102-آئين نامه اجرا قطعيت 
يافته و ملک فوق برابر ســند شــماره بيست و پنج هزار و سيصد و پنجاه و دو )25352( مورخه 
سوم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و شش )1396/07/03( شمسي تنظيمي دفتر اسناد رسمي 
يکصد و بيســت و سه )123( آزادشــهر در قبال طلب بانک سپه از خانم پارميدا غالمي در رهن 
قرار گرفته است، ليکن بستانکار جهت وصول مطالبات خود جمعا به مبلغ يک ميليارد و هشتصد 
و پنجاه و چهار ميليون و سيصد و هشتاد و شش هزار و پنجاه و دو ريال )1/854/386/052( 
ريال بانضام خســارت تاخير روزانه و نيم عشر دولتي، تقاضاي مزايده ملک مورد وثيقه را نموده 
اســت، لذا مزايده راس ســاعت 9 الي12 صبح روز شنبه مورخ بيستم دي ماه يکهزارو سيصد و 
نود نه )1399/10/20( شمســي در محل شــعبه اجراي ثبت اســناد و امالک آزادشهر واقع در 
شــهرک شــهيد کالهدوز نبش پاســدار 5 برگزار مي گردد. مزايده از مبلغ ارزيابي شــروع و به 
باالترين قيمت پيشــهادي از طرف خريداران نقدا فروخته مي شــود.الزم به ذکراســت پرداخت 
حق مزايده و کليه هزينه هاي اجرائي و بدهي هاي مربوط به آب، برق،گاز و ماليات و شهرداري و 
غيره تا روز مزايده اعم از اينکه رقم آن معلوم شده يا نشده برعهده برنده مزايده، و در صورت 
وجــود مازاد، وجه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد 
شــد و نيز نيم عشــر و حق مزايده نقدا" وصول مي گردد، متقاضيان پنــج روز قبل از مزايده با 
هماهنگي بســتانکار و شــعبه اجراي ثبت اســناد مي توانند از ملک بازديد نمايند. ضمنا چنانچه 
روز مزايده تعطيل رســمي گردد مزايده روز اداري بعد از تعطيلي درهمان ســاعت و مکان مقرر 

برگزارخواهد شد. م-الف: 9267
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آزادشهر

مزايده )فروش- دفعه دوم(
در پرونده کالســه 9409981291600011  به شــماره بايگاني : 981114  الف- نام و 
نام خانوادگي صاحب ملک: ) بند1 ماده 138 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356/09/26( 
مالک آن آقاي موســي محمدي فرزند قربانعلي مي باشــد. ب-محل وقوع ملک و توصيف اجمالي 
آن و تعيين اينکه ملک محل ســکونت يا کســب و پيشــه يا تجارت يا زراعت و غيره اســت:) بند 
2 مــاده 138 قانون اجــراي احکام مدني مصوب 1356/09/26( در محدوده اراضي دهســتان 
ينقاق - 422.70 سهم مشاع از ششدانگ يک زمين با بناي احداثي به مساحت 922.7 مترمربع 
ملک مســکوني و دراختيار صاحب ملک مي باشــد. چ-قيمتي که مزايده از آن شــروع مي شــود: 
مبلغ 2.140.000.000 ريال مي باشــد و مال متعلق به کســي اســت که باالترين قيمت را قبول 
کرده اســت. )بند 7 ماده 138 قانون اجراي احکام مدنــي مصوب 1356/09/26 + ماده 137 
قانــون اخيــر ناظر بر مادتيــن 122 و 73 آن قانون(  ح- روز و محل مزايــده : )بند 8 ماده 138 
قانــون اجراي احکام مدني مصــوب 1356/09/26( ح 1 - نظر به کميــت و کيفيت مال توقيف 
شــده، روز ســه شنبه مورخه 1399/11/07 ســاعت 10 صبح موعد مزايده تعيين شده است.
)بنــد 8 مــاده 138 قانون اجراي احکام مدني مصــوب 1356/09/26 + ماده 137 قانون اخير 
ناظــر بــر مادتين 122 و 117 آن قانون( ح 2- محل مزايده : دفتــر قضايي اجراي احکام کيفري 
دادســراي عمومي و انقالب گاليکش مي باشد )بند 8 ماده138 قانون اجراي احکام مدني مصوب 
1356/09/26+ ماده 137 قانون اخير ناظر بر مواد 122 و 116 و 115 آن قانون( خ-ســاير 
موارد: خ 1- اين آگهي فروش در راســتاي کارســازي محکوم به موضوع پرونده به شــماره 16 
رقمي 9409981291600011 شماره بايگاني 981114 شعبه اجراي احکام کيفري دادسراي 
عمومي و انقالب شهرستان گاليکش که به صورت نيابتي از دادسراي بابلسر با ميزان محکوميت 
2.800.000.000 ريال )به حروف دو ميليارد و هشــتصد ميليون ريال(+ ضرر و زيان ناشــي از 
جرم که قطعي و الزم االجرا بوده انتشــار يافته اســت. خ 2- هر کس مي تواند در مدت پنج روز 
قبل از روزي که براي فروش معين شــده اســت مال را که آگهي شده است را با هماهنگي دفتر 
قضايي اجراي احکام کيفري دادســراي عمومي و انقالب گاليکش مالحظه نمايد) ماده 137 قانون 
اجراي احکام مدني مصوب 1356/06/20 ناظر بر ماده 129 آن قانون( خ 3-پرداخت بهاي مال 
مورد مزايده بصورت:  خ -3-1- نقدي و غير وعده مي باشــد. خ -3-2- به وعده مي باشــد و 
برنده مزايده بايد ده درصد بها را في المجلس به عنوان سپرده و الباقي را حداکثر ظرف مهلتي 
که از يک ماه تجاوز نکند به قسمت دفتر قضايي اجراي احکام کيفري دادسراي عمومي و انقالب 
گاليکش تســليم نمايد. و درصورتي که برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد 
ســپرده او پس از کســر هزينه مزايــده به نفع دولت ضبط مزايده تجديد مــي گردد) ماده 137 
قانــون اجراي احکام مدني مصوب 1356/06/20 ناظر بر ماده 129 آن قانون( خ-4- تســليم 
مــال فقط بعــد از پرداخت تمام بهاي آن صــورت خواهد گرفت )ماده 137 قانــون اجراي احکام 
مدني مصوب 1356/06/29 ناظر بر ماده 134 آن قانون( خ - 5- در مواردي که ملک خريدار 
نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود به قيمتي که ارزيابي شده است قبول نموده باشد 
موارد خ-3 و خ-4 منتفي است و با عنايت به اينکه مالک ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده مي 
توانــد کليه بدهي و خســارات و هزينه هاي اجرائي را پرداختــه و مانع انتقال ملک به محکوم له 
شــود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور) ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده ( و درصورت عدم 
اقدام محکوم عليه دستور انتقال تمام يا قسمتي از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد بنام 
محکوم له خواهد داد.)ماده 137 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356/06/29 ناظر بر ماده 

131 آن قانون + ماده 144 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356/09/26( 
شعبه اول اجراي احکام کيفري شهرستان گاليکش 

آگهی حصر وراثت
خانم ســميرا غافری فرزند گل محمد به شرح درخواســتی که به شماره 5/9900961 اين 
شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان 
زينب رضوانی فرزند محمدابراهيم شماره شناسنامه 28 صادره بابلسر در تاريخ 99/4/19 در 
شهرستان بابلسر  بدرود زندگی گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محسن 
قاسم زاده کدملی 4989390741 متولد 1341   2-مهدی قاسم زاده کدملی 4989423607  
متولــد 1341   3-مجيــد قاســم زاده کدملــی 4989462629 متولد 1347   4-علی قاســم 
زاده کدملــی 4988431614 متولــد 1349   5-ولی اله قاســم زاده کدملی 4088451704 
متولد 1356   6-حســين قاســم زاده کدملی 4989614798 متولد 1359   همگی فرزندان 
متوفی7-ابراهيم قاسم زاده کدملی 4989077891 متولد 1315 همسر متوفی والغير، اينک 
شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتی درخواســت مزبور را يک نوبت آگهی می نمايد تاهرکس 
اعتراضی دارد يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاريخ نشــر آگهی ظرف يک ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابلسر-قلی پور علمداری

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه شهرستان 
ساری منطقه سه

 برابــر رای شــماره 139960310457007358مــورخ 25-09-1399 کــه در هيــات 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در 
واحد ثبتی منطقه ســه ســاری تصرفات مالکانه آقای نوراله کنتائی فرزند عين اله بشــماره ملی 
5769388579 بشــماره پرونــده 451-1399 نســبت به ششــدانگ يک قطعــه زمين با بنای 
احداثی به مساحت 88،19 )هشتاد و هشت متر و نوزده (متر مربع قسمتی از پالک شماره 142 
اصلی واقع در بخش 3 ثبت ساری خريداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز گرديده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهــی بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را مرجع قضايی تقديم نمايند.بديهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399-10-10 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399-10-24 

م.الف: 19908209
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نماینده ولی فقیه در استان و  امام جمعه اصفهان:
پااليشگاه اصفهان توصیه های رهبر معظم انقالب اسالمی را 

اجرایی کرده است


