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آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه خشکرود 
غربی  پالک 3 اصلی بخش 2 قشالقی 205 فرعی آقا/ خانم محبوبه علی زاده   
فرزند مهدی نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  

264.57 مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از  ایرج آذر آذربون، 
لــذا به موجــب مــاده 3 قانون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 

اختصـاصی منتشـر می نماید .   
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/22 نوبت دوم 1401/06/05 

شناسه آگهی: 1357984
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه ملکار  پالک 
10  اصلــی بخش 3 قشــالقی 647 فرعی آقــا/ خانم مجیــد برهانی   فرزند 
محمدرضا نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت  
370.91 مترمربــع خریــداری بدون واســطه/با واســطه از  رامش واســقی 
چهارمحالــی، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 

اختصـاصی منتشـر می نماید .  
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/22 نوبت دوم 1401/06/05  

شناسه آگهی: 1362082
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهــی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امــالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رســیدگی 
و تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی مــی گردد:  امالک متقاضیان واقــع درقریه علی آباد 
میر  پالک 33  اصلی بخش 2 قشالقی 2678 فرعی آقا/ خانم سیدنقی حسینی   
فرزند ولی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری زراعی( 
به مساحت  793.95 مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از  مهدی عبدی

 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
بــه اداره ثبــت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامــات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع 
از مراجعــه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر مــاده 13 آیین نامه 
مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد 
ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در 
اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی 

تحـدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می نماید .   
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/22 نوبت دوم 1401/06/05 

شناسه آگهی: 1362863
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 

آگهــی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امــالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رســیدگی 
و تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:  امالک متقاضیان واقع درقریه حمزده سفلی  
پالک 8  اصلی بخش 3 قشــالقی 472 فرعی آقا/ خانم غالمعلی عصمتی   فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  377.49 
مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از  ابوالحسن الهی و سیدولی کرانی

 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
بــه اداره ثبــت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامــات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع 
از مراجعــه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر مــاده 13 آیین نامه 
مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد 
ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در 
اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی 

تحـدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می نماید .   
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/22 نوبت دوم 1401/06/05  

شناسه آگهی: 1363046
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
 پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون و 
مــاده 13 آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک مشــروحه 
ذیل در ســاعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به شــرح ذیل 
بــه عمل خواهد آمد:  امالک متقاضیان واقع درقریه بندپی  پالک 4  
اصلی بخش 2 قشــالقی 1711 فرعی آقا/ خانم سید عباس رحمانی   
فرزند سیدرضا  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مســاحت  202.5 مترمربع خریداری بدون واســطه/با واسطه از  

نجی اله پالوج و فریبا آخوندی
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/06/12 ، لــذا از 
متقاضیــان و مالکیــن امالک مجاور و صاحبان حقــوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رســانند . 
بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی آنان 
طبــق ماده 15 قانــون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شــده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد شــد.معترضین می توانند به اســتناد 
مــاده 20 قانــون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامــه قانون ثبت ظرف 
مــدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خــود را کتبــا به این اداره تســلیم و ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به واحد ثبتــی مبادرت به تقدیم دادخواســت به 
مرجــع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواســت توســط متقاضی یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به 

اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. 
تاریخ انتشار :  1401/05/22  

شناسه آگهی: 1363094
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
 پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون و 
مــاده 13 آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک مشــروحه 
ذیل در ســاعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به شــرح ذیل 
بــه عمل خواهــد آمد:  امالک متقاضیان واقــع درقریه علی آباد میر  
پالک 33  اصلی بخش 2 قشــالقی 2678 فرعی آقا/ خانم ســیدنقی 
حســینی   فرزند ولی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی )کاربــری زراعی( به مســاحت  793.95 مترمربع خریداری 

بدون واسطه/با واسطه از  مهدی عبدی
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/06/12 ، لــذا از 
متقاضیــان و مالکیــن امالک مجاور و صاحبان حقــوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رســانند . 
بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی آنان 
طبــق ماده 15 قانــون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شــده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد شــد.معترضین می توانند به اســتناد 
مــاده 20 قانــون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامــه قانون ثبت ظرف 
مــدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خــود را کتبــا به این اداره تســلیم و ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به واحد ثبتــی مبادرت به تقدیم دادخواســت به 
مرجــع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواســت توســط متقاضی یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به 

اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. 
تاریخ انتشار :  1401/05/22  
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دادنامه
پرونده کالسه 9609988110900868 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظردادگستری 
کل اســتان همدان تصمیم نهایی شماره 140028390000629295 تجدید نظرخواه : 
بانــک صــادرات ایران با وکالت خانم طاهره نوری فرزند جاوید به نشــانی همدان - رزن 
- بلوار امام خمینی - نبش کوچه دادگســتري - نرســیده به بیمارســتان - دفتر وکالت 
تجدیدنظرخوانــدگان : 1. خانم پروانه حیدري فرزند محمدعلــي 2. خانم فرزانه حیدري 
فرزند محمد علي با وکالت خانم نرگس قادري فرزند ابراهیم به نشاني همدان - آرامگاه 
بوعلي سینا - ابتدای بلوار خواجه رشید - ساختمان پزشکان رازي - طبقه 2 - واحد 9 
3. شــرکت آســفالت آنادانــا هگمتــان به نشــانی همدان بهــار صالح آباد روســتاي 
همه کســي با نمایندگی آقای مجید ســراوکي فرزند اکبر و با وکالــت خانم نرگس قادري 
فرزند ابراهیم به نشــاني همدان - آرامگاه بوعلي ســینا - ابتدای بلوار خواجه رشــید 
- ســاختمان پزشــکان رازي -طبقــه 2 - واحــد 9 تجدیدنظرخواســته : دادنامه شــماره 
9709978110900220- 1397/2/31 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
همدان گردشکار: پس از ابالغ راي و اعتراض به آن و وصول پرونده به این شعبه در وقت 
فوق العاده دادگاه با توجه به مفاد محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف پس از مشاوره و تبادل نظر بین اعضاء هیئت 
قضایــی دادگاه و بشــرح زیر مبادرت به اتخاذ رأي مي نمایــد. »رأی دادگاه « در خصوص 
تجدیدنظرخواهــی بانــک صادرات ایران بــا مدیریت آقای محمد عاطفــی و با وکالت خانم 
طاهره نوری نســبت به دادنامه شــماره 9709978110900220 مورخ 1397/2/31 
صادره از شــعبه نهــم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان همدان به طرفیت 1- شــرکت 
آســفالت آنادانا هگمتان 2 و 3 خانم ها پروانه و فرزانه شهرتین حیدری فرزندان محمد 
علــی بــا وکالت خانم نرگس قــادري که به موجب آن حکم بر اعالن توقف و ورشکســتگی 
شــرکت مزبور در تاریخ 1388/2/1 صادر گردیده، بــا عنایت به آنکه اول - طبق اعالم 
ســازمان تأمین اجتماعی شــعبه بهار به شــماره 180/06/98/2780 - 1398/8/21 
، شــرکت تــا 1395/12/18 فعالیت داشــته .دوم - طبق مدارک ضمیمه نامه شــماره 
116/15445/ص مورخ 1398/9/24 مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان ، شــرکت 
مزبــور لغایــت پایان ســال 1394دارای فعالیت بوده و مالیات و عوارض آن رســیدگی و 
اعالم شــده است. سوم- طبق قرارداد تسهیالت فروش اقساطی تاریخ 87/11/1 مبلغ  
10/392/202/499 ریــال میزان تســهیالت بوده که اولین قســط آن با فرجه 3 ماهه 
تاریخ 88/2/1 بوده اســت.چهارم - آقای مجید ســراوکی ، مدیرعامل شــرکت در تاریخ 
1389/9/15 خطاب به حوزه اعتباری بانک صادرات نوشته: )) این شرکت ...با مطالبات 
از دســتگاه های دولتی و پیمانکاران نتوانســته اقســاط خود را در مهلــت مقرر پرداخت 
نمایــد لذا با توجــه به وضعیت فعلی شــرکت و عقد قراردادهای انجام شــده، می تواند 
بدهی های خود را بهتر از قبل پرداخت نماید.طوری قســط بندی نمایید.بتوانیم اقســاط 
را پرداخت نماییم و به جهت حســن نیــت مبلغ 6/000/000/000 ریال واریز نموده و 
الباقــی نیز در موعد تعیین شــده واریز نماییم.(( پنجــم - در تاریخ 1390/1/22 مبلغ 
257/891/901 ریال بابت سود دوران امهال و اقساط 1390/1/8 و 1390/2/8 از 
شرکت وصول شده است. ششم - در 89/12/1 توافقنامه ای بین بانک و شرکت دایر 
بر بخشــودگی  جرائم تاخیر تادیه و امهال تنظیم شــده و توافق شــده که شــرکت بدهی 
اش را طی 60 قســط بپردازد. هفتم- طبق مصوبه کمیســیون پیگیری و وصول مطالبات 
بانک صادرات اســتان همدان به شماره 31 - 90/12/25 با درخواست شرکت مصوب 
گردید که کل بدهی به صورت 10 قســط 3 ماهه تقســیط گردد. هشــتم- حســب نامه 
شــماره 932/23/9604/19 مورخ 93/5/28 دایــره پیگیری و وصول مطالبات بانک ، 
در جلسه مورخ 93/5/19 با حضور مدیون و... مقرر گردید که جهت مساعدت به مدیون 
با اعطا مهلت دو ماهه و خودداری از اجرای هرگونه حکم قانونی موافقت گردیده اســت. 
نهم - وفق نامه شــماره 702 مورخ 93/9/26 دایره حقوقی بانک مبلغ 54/000/000 
ریال از حساب شرکت آنادانا برداشت شده است. دهم- در تاریخ 1393/11/5 توسط 
بانــک مبلــغ 400/000/000 ریال بابت قســمتی از بدهی و ... شــرکت آنادانا وصول 
شــده است . یازدهم- توسط بانک در تاریخ 1393/12/28 هم مبلغ 137/747/500 
ریــال از شــرکت وصــول گردیــده اســت. دوازدهــم- در 1393/12/28 دو فقره به 
مبالــغ 81/000/000 ریــال و 660/367/705ریــال و در تاریــخ 94/1/9 هم مبلغ 
445/000/000 ریال از شــرکت وصول شــده است.ســیزدهم- وفق مصوبه شــماره 
4- 1395/1/26 کمیســیون پیگیری و وصول مطالبات اســتان بانک حســب درخواست 
مشــتری ...مقرر شــده در قبال اخذ دو میلیارد ریال از کل بدهــی ، الباقی به مدت 12 
مــاه بازپرداخــت به صورت 4 قســط 3 ماهه امهــال گردد و دایره حقوقــی یک فقره چک 
به مبلغ دو میلیارد ریال بابت قســمتی از بدهی شــرکت به شــعبه 51 همدان ارســال 
کرده اســت . چهاردهم - شرکت در راستای مصوبه شماره 4- 1395/1/26 مذکور،در 
تاریــخ 1395/1/29 مبلــغ 12/747/240 ریال بابت بیمه کــردن اقالم مورد رهن به 
شماره پیمان رهنی 5001به شرکت بیمه سرمد پرداخت کرده است.پانزدهم- در تاریخ 
1395/1/29 مبالغ مختلفی بابت دیون شــرکت واریز شده است . شانزدهم- در تاریخ 
1389/12/8 مبلغ 577/202/235 ریال بابت دو قســط مســاوی امهال شده از سوی 
شــرکت به بانک پرداخت شــده اســت.هفدهم- مبلغ 250/000/000ریــال در تاریخ 
1398/3/18 توســط بانک از شرکت وصول شده است.هجدهم- طبق نظریه کارشناس 
در مهرماه سال 1397 و براساس کارشناسی های انجام شده در مورد اموال غیر منقول 
عرصه و اعیان شــرکت و ارزش ماشــین آالت ، تجهیزات و تاسیســات شــرکت و میزان 
بدهــی های شــرکت ، میزان بدهی های شــرکت از میزان دارایی های او افزون  گشــته 
است. که وکیل شرکت بدان اعتراض کرده و گفته طبق پاسخ استعالم ارائه شده توسط 
بانک به دادگاه بدوی در تاریخ 1388/2/1 شــرکت دچار توقف شــده و کارشــناس می 
بایســتی تاریخی را که در آن زمان توقف شرکت از پرداخت دین حادث شده را در تاریخ  
ورشکســتگی اعالم می نمود علیهذا با توجه به آنکه خود شــرکت در دادخواســت بدوی 
تقدیمی به دادگاه بدوی تاریخ توقف خود را ســال 1391 اعالم کرده و بعد از این تاریخ 
هم به شرح مفصل فوق الذکر شرکت به کررات مبادرت به پرداخت بخش هایی از دیون 
خود به بانک نموده و)) توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر یا شرکت تجاری((مندرج 
در ماده 412 قانون تجارت قید شده به معنای))عدم پرداخت دین به صورت مطلق و به 
هر علتی(( نمی باشــد چه آنکه ممکن اســت که تاجر علیرغم ملی بودن عمدا از پرداخت 
دیونش خودداری کند و این به معنای ورشکستگی نیست کما اینکه شرکت بعد از تاریخ 
ادعائی خود به شــرح گفته شــده بــه کررات و در زمان های مختلــف بخش های زیادی از 
دیونش را به بانک اداء کرده پس عدم پرداخت اولین بدهی اش در تاریخ 1388/2/1 
به منزله توقف او در پرداخت دیونش نمی باشــد و بلکه ))توقف(( زمانی حاصل میشــود 
کــه دیــون تاجر بیش از دارایــی های منقول و غیر منقول او باشــد کــه در مانحن چنین 
وضعیتی در مهرماه ســال 1397 محقق شــده که اعتراض موجهی بدان نشــده علیهذا با 
تغیر تاریخ توقف از 1388/2/1 مندرج در دادنامه بدوی به تاریخ 1397/7/1 مستندا 
به ماده 358 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ، دادنامه 
تجدیــد نظر خواســته با اصالح تاریخ توقف به شــرح فوق الذکر تاییــد میگردد .این رای 
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مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظر شــعبه دهم دادگاه تجدیدنظر دادگســتری کل استان 
همدان -ناصر شریعتی

میزبانی از شــهروندان در ســه شنبه 
 های پاسخگوی شــهردار کهریزک

در راســتای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، جلســه 
مالقات مردمی شــهرداری کهریزک با شــهروندان در 
سه شنبه های پاســخگو برگزار شد.علی کلهر؛ شهردار 
کهریزک حضور شــهروندان در جلسات مالقات مردمی 
هفتگی مدیریت شــهری را یکی از پــل های ارتباطی 
شــهرداری با اهالی شــهر عنوان کرد و گفت: در این 
جلســات بخــش قابــل توجهــی از مطالبــات قانونی 
شــهروندان در حوزه اختیارات شهرداری مورد بررسی 
و رســیدگی به پرونده ها تســریع و تسهیل گری می 
شــود که این امــر تاکنون رضایت چشــمگیر اهالی را 
در برداشــته اســت.وی در پایان گفت: در این جلسه 
بیش از ســی پرونده شــهروندان مورد برسی مدیران 

گرفت. قرار  شهرداری 

بازدید شــهردار کهریزک از مجموعه 
فنــی حرفه ای شــهید رهبری مهدی 

آباد   

علــی کلهر شــهردار کهریــزک به مناســبت روز کار 
آفرینــی و مهــارت های فنــی حرفــه ای از مجموعه 
آموزشی شهید رهبری بازدید نمود.علی کلهر در ادامه 
خاطر نشــان کرد: تحقق شــعار تولیــد دانش بنیان و 
اشــتغال آفرین در سایه حمایت از کارآفرینی و مهارت 
امــکان پذیر خواهد بود و این وظیفه هر مسئولیســت 
 که در راســتای عملی شدن شعار ســال گامی بردارد.

این بازدید به همراه بخشدار و مدیران بخش کهریزک 
انجــام گردید که در پایان با اهدائ گل و لوح ســپاس 

از مدیران ایــن مجموعه تقدیر بعمل آمد.

تکریــم خانواده شــهدا وظیفه ای 
است  همگانی 

حجت االسالم والمســلمین قاضی عسگر تولیت آستان 
الســالم  علیه  عبدالعظیم حســنی  مقــدس حضــرت 
به همــراه حمیــد زمانی معــاون اســتاندار تهران و 
فرماندار ویژه شهرســتان ری با خانواده شهید واالمقام 
»ابوالفضــل ســرلک« از شــهدای مدافع حــرم اهل 
روســتای امین آباد بخش مرکــزی ری دیدار کردند.

حمیــد زمانی در این دیــدار، تکریم خانــواده معظم 
شــهدا را وظیفه تمام آحاد ملت به خصوص مسئولین 
دانســت و گفت: از خودگذشتگی شــهدا و صبر زینبی 
وار خانواده آنان موجبات ثبات و امنیت ایران اسالمی 
بوده و ما به نوبه خود قدردان خانواده شــهدا هستیم.

اخبار گزارش

اصفهان - آیین معارفه سرپرســت مدیریت روابط عمومی، 
سرپرســت مدیریت عامل شرکت پویش معادن ذوب آهن 
اصفهان و سرپرســت مدیریت بازرســی شــرکت با حضور 

برگزار شد. اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
 آیین معارفه حمید ســرال به عنوان سرپرســت مدیریت 
روابط عمومی، علی عمرانی به عنوان سرپرســت مدیریت 
عامل شــرکت پویش معادن ذوب آهن اصفهان و شــهرام 
برومند به عنوان سرپرســت مدیریت بازرســی شــرکت با 
حضور ایرج رخصتــی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و تنی 
چند از مسئولین ســه شنبه هجدهم مردادماه برگزار شد.
در این آیین از زحمات و تالش های دلســوزانه و صادقانه 
علیرضــا امیــری مدیر ســابق روابط عمومــی ذوب آهن 
اصفهان، حســن محمدی مدیرعامل ســابق شرکت پویش 
معــادن و علی عمرانی مدیر ســابق بازرســی ذوب آهن 

شد. تقدیر  اصفهان 
ایرج رخصتی مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان در این آیین 

گفــت: توجه به فعالیت های اکتشــافی و اســتخراجی و 
تامین مواد اولیه با بهــره گیری از نخبگان این عرصه می 

بایســت اولویت اصلی شرکت پویش معادن باشد.
وی افزود: چشــم انداز اصلی ذوب آهــن اصفهان، تولید 
فوالدهــای کیفــی و با اســتحکام باال می باشــد که این 
دیدگاه از قبل در شــرکت وجود داشته و با رویکرد جدید 

در ریل اجرا قرار گرفته است.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان تصریح کرد: نیاز اســت 
جامعه فنی کشــور و سایرارگان های مرتبط بیش از پیش 
با محصوالت اصیل و کیفی ذوب آهن اصفهان آشــنا شوند 
و طراحی ســازه ها در کشور به ســمت بهره گیری از این 

داده شود. استاندارد سوق  محصوالت 
رخصتی از برگزاری جشــن های دانــش آموزی به عنوان 
یکی از موثرتریــن برنامه های روابط عمومی شــرکت یاد 
کــرد و گفــت: در دورانی کــه جامعه به امید و نشــاط 
نیازداشــت، با برنامه ریزی مدبرانه روابط عمومی، اعضای 

خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان در این جشــن ها حضور 
یافتند و لحظات ماندگاری ثبت شــد و لذا شایســته می 
دانم از مجموعه مدیریت روابط عمومی شــرکت، تشکر و 

نمایم. قدردانی 
شــایان ذکر است حمید سرال سرپرســت مدیریت روابط 
عمومی، فارغ التحصیل کارشناســی ارشــد رشته مهندسی 
مالی و کارشناســی مهندســی صنایع است و سال ۷۸ در 
ذوب آهن اصفهان اســتخدام شد. وی فعالیت در مدیریت 
بهره  فنــی  امور  حراســت، مدیریــت کیفیت، مدیریــت 
برداری، مدیریت روابط عمومی، مدیریت مهندسی فروش 

و شــرکت پویش معادن را در کارنامه کاری خود دارد.
علی عمرانی سرپرســت مدیرعامل شــرکت پویش معادن، 
فارغ التحصیل فوق لیســانس رشــته مهندســی مکانیک 
اســت و ســال ۸۴ با لیســانس مکانیــک در ذوب آهن 
اصفهان اســتخدام شــد. وی مهندس طــراح در مدیریت 
فوالدســازی، مهندس ارشــد مکانیک کنورتور، سرپرست 

طراحی مهندســی کارخانه ناحیه چدن و مدیریت بازرسی 
شــرکت را در کارنامه کاری خود دارد. وی ســال ۹۴ به 

عنوان بســیجی نخبه کشور معرفی گردید.
شهرام برومند سرپرســت مدیریت بازرسی فارغ التحصیل 
از دانشــگاه صنعتی شــریف  رشــته مهندســی مکانیک 
اســت. وی به ترتیــب در معاونت اجرایی وقــت کارخانه 
در ســمت های سرپرســت نصب تجهیزات و تاسیســات، 
سرپرســت نصب تجهیزات مکانیک در پــروژه هایی نظیر 
طرح سبا، قائم دو، بازســازی و مدرنیزاسیون کارگاههای 
تولیدی نظیر ماشــین های آگلومراســیون و کارگاه های 
ریختــه گری و پروژه تــوازن )نیروگاه حرارتــی( فعالیت 
داشــته است. برومند همچنین در مدیریت بازرسی شرکت 
به عنوان سرپرســت بازرســی فنی مهندسی و سرپرست 
بازرســی واحدهای تولیدی و توســعه فعالیت داشته است 
و ناظــر پایه یک تاسیســات مکانیکی را نیز در ســازمان 
نظام مهندسی استان اصفهان در کارنامه کاری خود دارد.
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حمید سرال سکان دار  مدیریت روابط عمومی ذوب آهن شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از حل مشکل 
آبرسانی اســتان بوشهر از تصفیه خانه آب خط کازرون خبر 

داد. 
ابوالحسن عالی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به علت 
بارش باران و کدورت آب تصفیه خانه آب خط کازرون یکی 
از منابع تأمین کننده آب شرب استان بوشهر است، غیرفعال 

گردید.
وی با اشــاره به حل مشــکالت آبرسانی اســتان گفت: در 
پی خارج شــدن تصفیه خانه کازرون از ســرویس به سبب 
بارش های سنگین، با تالش شبانه روزی این تصفیه خانه وارد 

مدار تولید و مشکل آبرسانی استان بوشهر برطرف شد. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر بیان اینکه 
تصفیه خانــه آب خط کازرون یکــی از منابع تأمین کننده 
آب شرب استان بوشــهر به علت بارش باران و کدورت آب 
غیرفعال شد اظهار داشت: در این راستا 65 هزار مترمکعب 
آب این مجموعه از مدار تولید خارج و این استان را با تنش 

آبی رو به رو کرد.
عالی با اشــاره به افزایــش کدورت آب رودخانه شــاپور و 
تصفیه خانه آب کازرون تأمین کننده بخشــی از آب شرب 
استان بوشهر تصریح کرد: با تالش تیم های عملیاتی شرکت 
آب و فاضالب به صورت شــبانه روزی مشکل آبرسانی از این 
منبع آبی به صورت کامل برطرف و آبرســانی به شهرهای 
و روســتاهای تحت پوشــش استان بوشــهر به روال عادی 

برگشت.
وی افزود: اکنون برای تأمین آب شهرســتان های بوشهر و 

دشتستان از خط آبرسانی کازرون مشکلی وجود ندارد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان بوشــهر با بیان 
اینکه بیش از ۸0 درصد آب شــرب اســتان بوشهر وابسته 
به منابع آبی در دیگر اســتان ها اســت تصریح کرد: اکنون 
آب شرب اســتان بوشهر از خط آبرســانی کوثر در استان 
کهگیلویه و بویراحمد، تصفیه خانه آب بوشــیگان کازرون، 
آب شیرین کن ها و منابع داخلی استان بوشهر تأمین می شود 
که با افتتاح طرح های آب شــیرین کن در دســت ســاخت 

ظرفیت شیرین سازی آب دریا افزایش می یابد.
عالی مدیریت مصرف آب را یک ضرورت دانســت و تأکید 
کرد: آب مشــترکان استان بوشهر با خطوط طوالنی انتقال، 
آب شــیرین کن ها و منابع محلی تأمین می شود که مدیریت 
مصــرف و صرفه جویی برای جلوگیری از تنش و بحران یک 

ضرورت است.

مشکل آبرسانی استان بوشهر رفع شد 

هرمزگان - در نشســت مشترک مدیرعامل شرکت 
نفت ســتاره خلیج فــارس با اســتاندار هرمزگان 
برنامــه  تکمیل فازهــای مختلف بیمارســتان نفت 

تشریح شد. فارس  ستاره خلیج 
به گزارش روابط عمومی و بین الملل شــرکت نفت 
ســتاره خلیج فــارس، علیرضا جعفرپــور، در این 
نشست اظهار کرد: در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی و خدمت رســانی به مردم شــریف استان 
هرمزگان، شــرکت نفت ستاره خلیج فارس ساخت 
بیمارستان 26۴ تخت خوابی مدرنی را در مجتمع 
آموزشی، درمانی و پژوهشــی پیامبر اعظم اجرایی 
کرده اســت. این بیمارستان 2۸00 مترمربع زیربنا 

دارد و در ۷ طبقه به اجرا در آمده اســت.
وی ادامــه داد: مصوبــات الزم بــرای ادامه روند 
ساخت بیمارســتان نفت ستاره خلیج فارس که به 
کندی پیش می رفت به تصویب رسیده و مناقصات 
آن در شرف برگزاری است تا ساخت این مجموعه 

یابد. تسریع  درمانی  عظیم 
مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان نیــز در این 
نشســت با ابراز تأســف از کمبود شــدید امکانات 
درمانی در اســتان، بر به بهره برداری رســیدن از 
فاز نخســت این بیمارســتان تا پایان سال 1۴01 

کرد. تأکید 
وی افــزود: تســریع در ســاخت و تکمیــل ایــن 
بیمارستان، بخش اعظمی از مشکالت حوزه درمان 

استان را مرتفع خواهد کرد.

تسریع روند ساخت و تکمیل 
بیمارستان نفت ستاره خلیج فارس

اســتان  وپــرورش  آمــوزش  مدیــرکل   - یاســوج 
جشــنواره  برگــزاری  از  وبویراحمــد  کهگیلویــه 
 خیریــن مدرســه ســاز اســتان در تهــران خبــر داد.
حسنعلی عزت خواه در جلسه هماهنگی برگزاری این جشنواره 
که با حضور مدیرکل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس استان 
، مدیرعامل و نایب رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان 
برگزار شد گفت: جشنواره خیرین مدرسه ساز 20مهر ماه 
 1۴01به صورت در تهران با حضور خیرین  برگزار می شود.

وی با بیان اینکه جشنواره خیرین مدرسه ساز استان هر سال 
در راستای تکریم خیرین نیک اندیش و به شکرانه سخاوت 
این عزیزان در انجام کارهای خیربه عنوان یک افتخار ملی 
برگزارمی شودگفت: همت واالی خیرین در توجه به مناطق 
 کم برخوردار در احداث فضای آموزشــی ســتودنی است.
مدیــرکل نوســازی ،توســعه وتجهیز مدارس اســتان 
کهگیلویــه وبویراحمد نیز در این جلســه گفت: خیرین 
مدرســه ســاز تا کنــون بیــش از 1000کالس درس 
در اســتان کهگیلویــه وبویراحمد ســاخته اند که نقش 
 مهمی در حل مشــکل فضاهای آموزشــی داشته است.
سید رضا حســینی نیک گفت: گزارش و کلیپ هایی از 
مدارس خیرین مدرسه ساز تهیه و تالش می کنیم جشنواره 
 ای زیبــا جهت تکریــم خیرین  در تهــران برگزار کنیم.
نیک اقبال مدیرعامل مجمع خیرین مدرســه ساز استان 
کهگیلویه وبویراحمد نیز در این جلسه گفت: این جشنواره 
با دو  هدف تکریم از خیرین و فرهنگســازی جهت جذب 
خیرین برای کمک به امر مقدس مدرسه سازی برگزار می 

شود.

برگزاری جشنواره خیرین مدرسه 
ساز کهگیلویه وبویراحمد در تهران


