
آگهى مفقودى
ســندكمپانى , برگ سبز(شناســنامه) و كارت خودرو كاميون كشــنده باركش مدل2008به شــماره شاسى 
LZZ5CSB58A279352 و شــماره موتور WD61547080117008917 و شــماره پالك ايران84- 415 ع 

24 به نام شركت مهندسى دالوران درياى جنوب مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بندرعباس

بدينوسيله به اطالع مى رساند پروانه مسئول فنى بهداشتى به شماره 92/210/22769 مورخه 92/7/8 
و پروانه بهره بردارى بهداشــتى شــماره 1/2/14089/د مورخ 85/4/18 و پروانه بهداشــتى ساخت به شماره 
1/2/14089/د مورخه 85/4/18 شــركت آب آشــاميدنى ونوس منطقه آزاد چابهــار مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. چابهار

اصل ســند كمپانى و برگ سبز سوارى پرايد مدل 1392 رنگ سفيد به شماره شهربانى 422م45- ايران 
63 و شــماره شاسى 100D5762527 و شماره موتور 4873273 به نام مالك محمد تقى رزمجوئى مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است. شيراز

پروانه دامدارى بشماره 102/13/14371 گاودارى شيرى و پروانه بهره بردارى بشماره 5/16/32889 
بنام سيدحسين حسينى فرزند سيدحسن صادره از سبزوار بخش ششتمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

ميباشد. (سبزوار)

اينجانب سيد عليرضا طباطبائى مقدم  مالك خودرو پژو 206 به شماره شاسى  81691380و شماره موتور
FX3N1508929 بعلت فقدان اسناد فروش ( برگ كمپانى) تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است 
لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خودروى مذكو دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى سازمان فروش ايران خودرو 
واقع در كيلومتر 14 جاده قديم تهران كرج درب 16مراجعه نمايد . بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد . گرمسار

سند كمپانى و سند مالكيت خودروى سوارى سيستم رنو تيپ لوگان L90 رنگ سفيد-روغنى  مدل 1390 
به شماره موتور W078658 و شماره شاسى NAPLSRALD01125628 به شماره پالك 66-586 ه 35 متعلق 
به نفيســه ولد خانى فرزند محمد على به شــماره ملى 0070327696 مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ســاقط مى 

باشد. گنبد

مدرك كارشناسى تكنولوژى عمران-عمران سعيد يوسف زاده ف حسين ش ش 6310008307 محل تولد 
رودسر موتلد 1371 مربوط به دانشگاه آموزش عالى رحمان رامسر به شماره كارت 94/1149ف مفقود گرديده ، 
از يابنده تقاضا مى شود در صورت پيدا شدن به آدرس رامسر-دانشگاه آموزش عالى رحمان تحويل دهند درغير 

اين صورت از اعتبار ساقط مى باشد.سارى

كارت ماشين پيكان وانت مدل 87 رنگ سفيدروغنى ش موتور11487001061 شاسى31685454 پالك 
72-481د89 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كارت سبز اتومبيل سوارى تيبا مدل 1393 رنگ نوك مدادى به شماره 88-661ل23 ش موتور8090185 
شاسى NAS811100E5826289 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

اصل سند كمپانى و برگ سبز و كارت و بيمه نامه سوارى سانتافه مدل 2012 رنگ سفيد به شماره شهربانى 
813ص21- ايران 75 و شــماره موتور G6DCBA742717 و شــماره شاسى 1GDCU811061 به نام مالك 

جمشيد ايران نژاد پاريزى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. شيراز

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139660326006001329-1396/7/19 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مالير تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى / خانم داود خيرى فرزند على رضا بشماره شناسنامه 62 مواليد صادره از مالير در 
ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 187/59 مترمربع از پالك فرعى از 2075 اصلى واقع در بخش يك مالير 
خريدارى ازمالك رسمى آقاى نعمت اله يونسى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/1757– 

تاريخ انتشار نوبت اول: 96/8/21 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/9/6
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهى فقدان سند مالكيت 
خانم / آقاى غالمرضا عظيمى باستناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضاء شهود و به گواهى دفتر اسناد رسمى 
شــماره 28 زاهدان رسيده مدعى اســت كه سند مالكيت به شماره چاپى 058960 ششدانگ يكباب مغازه پالك 
2916/18 اصلى واقع در بخش يك بلوچســتان شــهر زاهدان خيابان شهيد نيكبخت كه ذيل ثبت 1401 صفحه 
468 دفتر 8 بنامش ثبت گرديده بعلت جابجايى مفقود گرديده درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده لذا 
مراتب باستناد ماده 120 آئين نامه ثبت در يكى نوبت آگهى مى شود تاچنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملك مرقوم يا وجود معامله ســند مالكيت مذكور نزد خود ميباشــد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف 10 روز اعتراض 
خود را به ضميمه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند مورد رسيدگى قرار 
گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به 
صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار: 1396/8/21- م الف/2590- شناسه 

1202210
رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى 

برابر راى شماره 139560316001006099 مورخ 1396/7/10 هيات اول/ دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه 
يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى ليمو على خانى فرزند خيراله بشماره شناسنامه 2633 صادره از اسد آباد 
در يك باب خانه به مساحت 83/34 مترمربع تحت پالك باقيمانده 140 اصلى واقع در كرمانشاه طاق بستان جاده 
قديم تهران جنب گلخانه شهردارى خريدارى از مالك رسمى گودرز برومند محرز گرديده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/8/21- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/9/7
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه- جعفر نظرى

آگهى ابالغ
برابــر اجرائيــه شــماره 960007 مورخــه 1396/4/17 دادگاه اجــراى احكام مدنى شــعبه دوم حقوقى 
دادگسترى كاشان آقاى نورالدين يدالهى ملزم به انتقال سند به نام موقوفه نورالدين يدالهى بوسيله اداره اوقاف 
و امور خيريه شهرستان كاشان مى باشيد ظرف يك هفته از رويت مراجعه نمائيد در غير اينصورت برابر قوانين 

و مقررات اقدام خواهد شد.
شعبه دوم حقوقى دادگسترى كاشان

آگهى مزايده
شماره مزايده:139604322675000021- به موجب پرونده اجرائى كالسه فوق ششدانگ يك باب خانه 
پالك 276 فرعى از 22- اصلى بخش 5 سيســتان ثبت و صادر و مع الواســطه به عصمت اهللا درى ناروئى منتقل 
شــده اســت طبق سند رهنى شــماره 35 دفترخانه در قبال مبلغ 180/000/000 ريال در رهن بانك كشاورزى 
زهك قرار گرفته و طبق نظر كارشــناس رســمى به مبلغ 150/000/000 ريال ارزيابى شــده و پالك فوق داراى 
100 مترمربع اعيانى و 429/25 متر عرصه در يك طبقه با قدمت حدودا ســال و 20 داراى انشــعابات آب و برق 
كه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالك مى باشد پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ 96/9/5 
در اداره ثبت زابل واقع در زابل از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 150000000 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 شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد 
خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز 

ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. تاريخ انتشار 96/8/21- م الف/1721
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور – زابل

دادنامه
پرونده كالســه 9509985500600852 شــوراى حل اختالف شماره 6 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان 
تصميم نهايى شماره 9509975500601018- خواهان: آقاى احمد كردساالرزهى فرزند عبدالقاسم به نشانى 
سيســتان و بلوچســتان زاهدان فلكه كشــاورز محمد آباد كوچه صادق روبروى مســجد بين المكرم سمت راست 
درب پنجم، خواندگان: 1- خانم خان بى بى كرد ساالرزهى فرزند خداداد به نشانى سيستان و بلوچستان زاهدان 
فلكه كشــاورز محمد آباد كوچه صادق روبروى مســجد بين المكرم سمت راست درب پنجم  2- آقاى مجيد نساج 
پور اصفهانى فرزند عباســعلى مجهول المكان 3- آقاى عباس ميرشــكار فرزند دادخدا همگى به نشــانى مجهول 
المكان ، خواســته: الزام به تنظيم ســند خودرو مقوم به 7/000/000 تومان به انضمام كليه خســارات قانونى و 
هزينه دادرســى (راى شــورا) در خصوص دعوى آقاى احمد كرد ســاالرزهى فرزند  عبدالقاسم بطرفيت 1- آقاى 
عباس ميرشــكار فرزنــد دادخدا 2- خانم خان بى بى كرد ســاالرزهى فرزند خداداد و 3- آقاى مجيد نســاج پور 
اصفهانى فرزند عباســعلى بخواســته الزام به تنظيم سند رسمى يكدستگاه سوارى سيســتم سايپا مدل 1390 
رنگ ســفيد روغنى مقوم به هفت ميليون تومان به انضمام كليه خســارات قانونى و هزينه هاى دادرســى بدين 
توضيح كه خواهان مدعى شــده يكدســتگاه اتومبيل به شــماره انتظامى 45د874 ايران 85 را از خوانده رديف 
اول خريدارى و مالك پالك اتومبيل خوانده رديف دوم و مالك رســمى اتومبيل خوانده رديف ســوم مى باشــند و 
چون تاكنون نســبت به انتقال رسمى ســند اتومبيل اقدام نكرده اند تقاضاى رسيدگى و محكوميت آنان را دارد 
اوال در خصــوص دعــوى خواهان بطرفيت خوانده رديف اول آقاى عباس ميرشــكار فرزند دادخدا نظر به اينكه از 
توجه به محتويات پرونده و مستندات ابرازى خواهان و همچنين اعالم اداره راهنمائى و رانندگى استان سيستان 
و بلوچســتان خوانده فاقد مالكيت رســمى بر اتومبيل مورد ادعا مى باشد و اجبار غير مالك به تنظيم سند رسمى 
حاصلى نخواهد داشت لذا شورا مستندا به ماده 2 قانون آئين دادرسى مدنى راى بر رد دعوى خواهان صادر مى 
نمايد و ثانيا در خصوص دعوى خواهان به طرفيت خواندگان رديف هاى دوم و سوم خانم خان بى بى كرد ساالرزهى 
فرزند خداداد و آقاى مجيد نســاج پور اصفهانى فرزند عباســعلى با توجه به مفاد دادخواســت و مالحظه فتوكپى 
مصدق مســتندات ابرازى و اظهارات احد از خواندگان بنام خان بى بى كرد ســاالرزهى در جلســه دادرسى و نامه 
شــماره 2413/5/508/10/10/247 مورخ 1395/10/26 پليس راهور فرماندهى انتظامى استان سيستان 
و بلوچســتان و اينكه خواندگان رديف دوم در جلســه دادرســى اظهار داشــته پالك به نام او مى باشد لكن سند 
رســمى به نام خوانده رديف ســوم مى باشــد و خوانده رديف سوم هم با دعوت از طريق درج آگهى  در روزنامه در 
جلســه دادرســى حاضر نشده  دفاعى هم به عمل نياورده است لذا شــورا دادخواهى را وارد تشخيص و مستندا 
به مواد 10و237و362 قانون مدنى راى بر محكوميت خواندگان 1- خان بى بى كرد ساالرزهى فرزند خداداد به 
انتقال پالك و خوانده رديف دوم آقاى مجيد نساج پور اصفهانى فرزند عباسعلى به الزام به حضور در يكى از دفاتر 
اســناد رســمى و انتقال رسمى سند اتومبيل سوارى پرايد سايپا 132 مدل 1390 به رنگ سفيد و شماره موتور 
3927256 و شــماره شاسى s5420090032117 و شماره انتظامى 45د874ايران 85 بنام خواهان صادر مى 
نمايد راى صادره نسبت به خوانده رديف دوم حضورى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى 
در محاكم عمومى حقوقى زاهدان و نسبت به خوانده رديف سوم غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شورا و سپس ظرف همين مدت قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى حقوقى زاهدان 

است. م الف/2644
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 6 زاهدان

حصر وراثت
نظر به اينكه خانم زهرا استيرى داراى شناسنامه شماره 1771 به شرح دادخواست به كالسه 4/96/384 
از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس استيرى به شناسنامه 
873 در تاريخ 96/3/31 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1-كبرى اســتيرى نام پدر عباس-فرزند2-عذرا اســتيرى نــام پدر عباس-فرزند3-زهرا اســتيرى ش ش 
1771 نام پدر عباس-فرزند4-عصمت استيرى نام پدر عباس-فرزند5-محمدابراهيم استيرى نام پدر عباس-
فرزند6-طاهره استيرى نام پدر عباس-فرزند- اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 

از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى  برابر راى شماره 139660318004003542 -96/08/09 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات مهدى آشنا فرزند عزت 
در : 1- ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 395/68 مترمربع به شماره پالك فرعى 265 مجزى از 132 
واقــع در كياباد ســنگ اصلى 18 بخش 18 گيالن. بــه ادرس واقع در رودبار- رحمت آبــاد- كيابادتخت- خيابان 
مارليك 2  محرز گرديده   است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين 
آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شــدتاريخ انتشار نوبت اول: 21 /96/08 تاريخ انتشار 

نوبت دوم:96/09/06 
       640

 رييس ثبت  اسناد رودبار- سيد محمد فرزانه

آگهى دعوت جهت تشكيل مجامع عمومى فوق العاده وعادى به طور فوق العاده (هيات امناء) 
موسسه خيريه مهر طاها رامسر به شماره ثبت 56 و شماره شناسه ملى 10980298887

بدينوســيله از كليه اعضاى محترم موسســه خيريه مهر طاها به شــماره ثبت 56 دعوت به عمل مى آيد تا 
درجلســه مجمع عمومى فوق العاده موسســه در تاريخ 4 آذر 96 در ساعت 12/00 و جلسه مجمع عمومى عادى به 
طور فوق العاده (هيات امنا) كه در همان تاريخ ساعت 13/00 به نشانى رامسر بلوار  آيت اهللا كاشانى بين پرديس 

6 و 8 كدپستى 4691635776 تشكيل مى شود ، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:

1- اصالح موادى از اساسنامه 2- تغيير نشانى
دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طول فوق العاده (هيات امناء) :

انتخاب اعضاى هيات مديره و بازرسين و دارندگان حق امضاء
 سيد  عاطفه مير ابوطالبى- رئيس هيات مديره

اخبار

رستان12 ��
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برگزارى دوره آموزشى مديريت پسماند
به گزارش پايگاه اطالع رسانى سازمان مديريت پسماند استان 

ــتان دوره آموزشى مديريت پسماند توسط دفتر امور شهرى و  گلس
شوراهاى استاندارى گلستان با همكارى و سازمان مديريت پسماند 
ــهرداريهاى استان  ــتان و مركز علمى كاربردى ش شهرداريهاى اس
ــتاى ارتقاى  ــى در راس ــتان برگزار گرديد . :اين كارگاه آموزش گلس

سطح علمى كاركنان و كارشناسان خدمات شهرى شهرداريها وحوزه 
ــازمان در بخشهاى مديريت پسماند بويژه جمع آورى و  پسماند س
ــهاى روشهاى نوين دفن بهداشتى پسماند  انتقال پسماند در بخش
ــد و همچنين مهندس رشيدى به عنوان مدرس؛ مطالب  برگزار ش

ــركت كننده  ــى را در اين خصوص براى اعضا ش ــردى و جامع  كارب
ارائه دادند . 

شايان ذكر است اين كارگاه آموزشى دو روزه درمركز آموزشى 
علمى كاربردى شهرداريهاى استان برگزار گرديد

 شعله هاى گاز در 7 روستاى ديگر 
خراسان رضوى روشن شد

ــان رضوى  ــركت گاز خراس رئيس اجراى طرح هاى ش
ــن شدن شعله هاى گاز در هفت روستاى شهرستان  از روش

داورزن خبر داد.
ــالم اين خبر اظهار  ــيد محمد جواد طباطبايى با اع س
كرد: با اتمام اين پروژه هفت روستاى چشام، بروغن، مقيسه، 
ــروآباد، باقرآباد و چوبين شهرستان داورزن با  شهرآباد، خس

جمعيتى بالغ بر يكهزار خانوار گازدار شدند.
وى افزود: 58 هزار و 293 متر شبكه پلى اتيلن، 17هزار 
و 965 متر خط تغذيه فوالدى و 476 متر خط توزيع در اين 
پروژه اجرايى گرديد. طباطبايى با اشاره به نصب اوليه 300 
ــان كرد: درحال حاضر مراحل  علمك در اين پروژه خاطرنش
نصب علمك منازل باقى مانده با شتاب ويژه اى در حال انجام 
ــت. رئيس اجراى طرح هاى شركت گاز خراسان رضوى  اس
اعتبار اين پروژه را بالغ بر چهار ميليارد و 896 ميليون تومان 
عنوان كرد و افزود: اين رقم از محل اعتبارات داخلى شركت 
گاز استان تامين گرديد. وى با بيان اين مطلب كه هم اكنون 
ضريب نفوذ گاز طبيعى در شهرستان داورزن 63 درصد است 
ــده و اتمام پروژه هاى در  افزود: با برنامه ريزى هاى انجام ش
حال اجرا ضريب نفوذ گاز طبيعى در روستاهاى واجد شرايط 
اين شهرستان به 100درصد ارتقا خواهد يافت.  الزم به ذكر 
ــان رضوى داراى دوهزار و 526 روستاى  است؛ استان خراس
ــت كه در حال حاضر يكهزار و 585 روستا  واجد شرايط اس
گازدار و عمليات اجرايى گازرسانى به 445 روستاى ديگر نير 

در حال انجام است.  

ثبت نام 307 كارآفرين در جشنواره انتخاب 
كارآفرينان برتر هرمزگان

ــاون كار و رفاه  ــتغال اداره كل تع مدير كارآفرينى و اش
ــن در دوازدهمين  ــزگان گفت: 307 كارآفري اجتماعى هرم

جشنواره انتخاب كارآفرينان برتر سال96 ثبت نام كرده اند.
" هادي ابراهيمي" افزود: ثبت نام از متقاضيان دوازدهمين 
ــنواره استانى، همزمان با سراسر كشور، يازدهم شهريور  جش
ــتان آغاز شد كه با توجه به مهلت يك ماهه و تمديد  در اس
ــطح استان در  آن تا پايان مهرماه، 307 فعال اقتصادى در س
بخشهاي مختلف  كشاورزي، صنعتي و خدماتي با ثبت نام 
ــامانه، آمادگى خود را براى حضور در اين جشنواره  در اين س

اعالم كردند.
ــان از كارآفرينان  ــنواره امتن وى، هدف از برگزارى جش
ــى، تاكيد بر خالقيت و  ــاعه و ترويج فرهنگ كارآفرين را اش
ــب و كار، ترويج و توسعه فرهنگ كارآفرينى،  نوآورى در كس
ــايى كارآفرينان در سراسر كشور و  خالقيت و نوآورى، شناس
انتخاب برترين آن ها و معرفى به عنوان الگو به آحاد جامعه 
 خصوصاً جوانان، ايجاد فضاى تعامل و همكارى ميان فعاالن

ــاى صنعت،  ــادى در بخش ه ــاى مختلف اقتص ــه ه  عرص
كشاورزى و خدمات، ايجاد نشاط و رقابت در فضاهاى كسب 
و كار، هم افزايى و مشاركت كارآفرينان در توسعه اقتصادى 
ــى و تقويت نقش  ــگ كار و كارآفرين ــور و ترويج فرهن كش

كارآفرينان در نظام تصميم سازى كشور و...ذكر كرد.

 گلستان رتبه دوم مصرف 

مواد مخدر در كشور
ــتى گلستان  مديركل بهزيس

گـلسـتـان

 
درهمايش «بهزيستى ،جامعه 
از ــگيرى  وپيش ــالم   س

ــيب هاى اجتماعى»گفت: اعتياد،حاشيه نشينى  آس
ــاى اجتماعى موجود  ــيب ه وطالق از مهمترين آس

دراستان گلستان است .
ــتان  درحاشيه همايش  ــتى اس مديركل بهزيس
علمى -كاربردى «بهزيستى ،جامعه سالم وپيشگيرى 
ازآسيب هاى اجتماعى»كه با حضورتجرى- مديركل 
ــات  ــالن اجتماع ــتان  درس ــل اس ــد غيرعام پدافن

ــدگفت:  ــرگان برگزارش ــتان گ كانون «طه »شهرس
ــن مهمتري از  ــالق  وط ــينى  نش ــيه   اعتياد،حاش

 آسيب هاى اجتماعى موجود دراستان گلستان  است.  
غفارى افزود:براساس شيوع شناسى كه اخيرا"توسط 
ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است،استان 
گلستان رتبه دوم شيوع ومصرف مواد مخدر دركشور 
ــاد ومصرف مواد  ــر ،بحث اعتي ــوى ديگ را دارد وازس
ــيب هاى  ــود عامل بوجود آمدن ديگر آس مخدر ،خ

اجتماعى نيز بشمار مى رود.
ــوان  ــه عن ــينى ب ــيه نش ــه حاش ــاره ب وى بااش

ــتان  دراس ــود  موج ــى  اجتماع ــيب  آس ــن   دومي
ــيه نشينى  نسبت به يك  ــان ساخت:  حاش خاطرنش
ــت ومطالعات  ــه افزايش بوده اس ــته رو ب دهه  گذش
ــته وامروز نشان مى دهد كه وسعت اين پديده  گذش

درسطح استان بيشتر شده است. 
ــخنان خود ،پديده  ــان دربخش ديگرى ازس ايش
ــى عنوان  ــيب هاي ــتان  ازجمله آس ــالق را دراس ط
ــمگيرى داشته  ــد چش ــالهاى اخير رش كرد كه درس
ــتان كاهش  ــتى اس ــت. درادامه مديركل بهزيس اس
ــيب هاى اجتماعى را ازجمله اهداف مهم پدافند  آس
ــات مقام معظم  ــاره به بيان ــمرد وبااش غيرعامل برش
رهبرى درخصوص اهميت پدافند غيرعامل درتمامى 
دستگاههاى اجرايى كشور خاطرنشان ساخت: تمامى 
اقدامات دستگاهها درراستاى كاهش آسيب اجتماعى 
ــت كه  ــداف پدافند غيرعامل اس ــوى  اه گامى به س
ــتور كار  ــوع پدافند غيرعامل را دردس ــتى موض بايس

خودقراردهند.
غفارى گفت: سازمان بهزيستى به دليل وظايف 

ــيب هاى  ــگيرى وكاهش آس ذاتى كه در زمينه  پيش
ــى دارد ،اقدامات قابل توجهى را دراين زمينه  اجتماع

انجام داده است. 
ــاد پايگاههاى  ــه ايج ــاره ب ــان درادامه بااش ايش
ــين استان  ــيه نش خدمات اجتماعى  درمناطق حاش
ــا هدف كاهش  ــتان ب ــتى اس افزود: اداره كل بهزيس
وپيشگيرى ازآسيب هاى اجتماعى و ارتقاء سطح رفاه 
ــيه  ــت مردم درتمامى مناطق حاش اجتماعى ومعيش
نشين وسكونتگاههاى غيررسمى ،پايگاههاى خدمات 
ــت كه  اين پايگاهها توسط  اجتماعى ايجاد نموده اس
ــه  و با نظارت  ــه ومعتمدين محل ــردم منطق خود م

وحمايت  بهزيستى  اداره  مى شوند .
وى درخصوص جلوگيرى وكاهش پديده طالق  
دراستان خاطرنشان كرد: عالوه بر آموزش وآگاهسازى 
براى پيشگيرى وكاهش طالق، با  تفاهمنامه اى كه با 
دادگسترى داريم ،كليه پرونده هاى طالق قبل از طرح 
ــترى به  كلينيك ها ى مددكارى ومراكز  در دادگس
مشاوره بهزيستى ارجاع و مورد بررسى و مشاوره قرار 

مى گيردكه خوشبختانه  بيش از10 تا 15 درصداين 
پرونده ها همواره  منجر به سازشخواهند شد.

مديركل بهزيستى استان  ازسازمان بهزيستى به 
عنوان تنها دستگاهى نام برد كه در3 سطح اعتياد: 1)

پيشگيرى ازاعتياد،2)درمان اعتياد و3)بازتوانى افراد 
آسيب ديده دراين زمينه  فعال است

ــان اعتياد  ــه 61 مركز درم ــارى بابيان اينك غف
ــتان فعاليت مى كنند، اظهار كرد:  ــرپايى در گلس س
بيش از هفت هزار نفر در اين مراكز تحت پوشش قرار 
ــان همچنين از وجود 28 مركز اقامتى  گرفته اند. ايش
ميان مدت (كمپ)ويژه آقايان و 2مركز ويژه بانوان در 

استان گلستان خبر داد.
ــئوليت  مركز نگهدارى  ــان افزود: مس وى درپاي
ــال  ــهريورماه امس ودرمان معتادين متجاهر نيز ازش
ــت كه اين افراد توسط  ــتى واگذار شده اس به بهزيس
ــده  وبا حكمى ازسوى  نيروى انتظامى جمع آورى ش
ــترى  به اين مركز واقع درتوسكستان ارجاع  دادگس

داده مى شوند.

 تاكيد استاندارقزوين براولويت دستگاههاي اقتصادي
 در جذب سرمايه گذار

ــتاندار قزوين در ديدار با نمايندگان فني و  عبدالمحمد زاهدي اس
ــركت رنو پارس بر همكاري دستگاههاي قـزويــن ــد ش ــان ارش كارشناس

ــتان در جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي  اقتصادي و اجرايي اس
تاكيد كرد.

عبدالمحمد زاهدي در ديدار با مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان و نمايندگان 
ــي و جانمايي احداث كارخانه سرمايه گذاري در استان  ــركت رنو پارس كه براي بررس ش
قزوين حضور پيدا كرده بودند اظهار داشت: با توجه به فراهم بودن زيرساختهاي ارتباطي و 
 موقعيت استراتژيك استان و نيروي انساني متخصص و ماهر، استان قزوين مكاني امن براي
ــد. عبدالمحمد زاهدي از استان قزوين بعنوان  ــرمايه گذاري داخلي و خارجي مي باش  س
8 منطقه صنعتي در كشور نام برد و افزود: اكثر صنايع بزرگ مستقر در استان خصوصي 
هستند و اين يكي از ظرفيت ها و پتانسيل مثبت استان در استقبال سرمايه گذاران داخلي 
و خارجي به اين استان بوده است. استاندار قزوين از بررسي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در 
استان در آينده نزديك در صحن علني مجلس خبر داد و ابراز اميدواري كرد با تصويب ايجاد 
منطقه ويژه اقتصادي در قزوين بتوان زمينه جذب بيشتر سرمايه گذاران داخلي و خارجي 
را فراهم كنيم. حميدرضا خانپور مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين طي 
گزارشي از وضعيت شهركهاي صنعتي خرمدشت و حكيميه  كه مورد نظر مديران ارشد 
گروه فني شركت خودروسازي رنو پارس بوده از فراهم نمودن تمامي زيرساختها  خبر داد و 
افزود: ظرفيت و پتانسيل اين دو شهرك براي سرمايه گذاري خارجي مهيا بوده و اين شركت 

آمادگي كامل براي حضور اين سرمايه گذاران را دارد.
در  ادامه نمايندگان شركت رنو پارس با اشاره به بازديد از پنج استان مورد نظر شركت 
رنو پارس جهت سرمايه گذاري اظهار داشت: استان قزوين علي الخصوص شهرك صنعتي 
بين المللي خرمدشت با توجه به موقعيت و زيرساخت مناسب آن منطقه و كسب اطالعات 
جامع و كامل ، اين استان را بعنوان گزينه اصلي براي سرمايه گذاري به مديران ارشد شركت 
ــت طبق قرارداد سازمان گسترش و نوسازى  ــوي معرفي خواهد كرد. گفتني اس رنو فرانس
صنايع ايران و رنوى فرانسه  در فاز نخست حدود 660 ميليون يورو  با اشتغال زايي بيش  از 
6000 نفر در بخش خودروسازى كشورمان سرمايه گذارى مى كند كه 20 درصد از سهام 
ــركت از سازمان گسترش گسترش و نوسازي صنايع ايران ، 20درصد بخش  متعلق به ش

خصوصي و 60درصد سهام در اختيار شركت فرانسوي رنو مي باشد.

 نشست مشترك رئيس سازمان جهاد كشاورزى گيالن و هيات همراه
 با مديركل كميته امداد

ــاورزى گيالن باتفاق هيات همراه نشت  رييس سازمان جهاد كش
مشتركى با مديركل كميته امداد امام خمينى استان به منظور هم گـيــالن

ــه 70 درصد  ــا عنايت به اينك ــازمانى ب ــى جهت تعامل س انديش
مددجويان اين نهاد ساكن روستاها هستند داشتند.

مديركل كميته امداد امام خمينى در اين نشست اعالم نمود50 درصد از مددجويان 
ساكن روستاها را زنان سرپرست خانوار تشكيل مى دهند. وى مشاركت زنان روستايى را 
در توسعه بخش روستايى و افزايش توليد موثر دانست و در راستاى توانمندسازى اين قشر 
موضوع آموزش را ضرورى برشمرد. محمدى اظهار داشت 60 درصد طرح هاى خوداشتغالى 
سال گذشته مشمول روستائيان گرديده كه از ميان 40 درصد مرتبط با طرح هاى كشاورزى 
بوده است. وى خواستار توسعه كشت دوم در روستاها از طريق آموزش مددجويان اين نهاد 
كرديد و عنوان داشت بسته هاى تشويقى از جمله تسهيالت قرض الحسنه براى فعاالن در 
ــان در ادامه سخنان خود پيرامون موضوع بااهميت زكات  اين عرصه مهيا خواهد بود. ايش

نيز مطالبى ارائه نمودند.
رييس سازمان جهاد كشاورزى گيالن در اين نشست خالصه اى از سيماى كشاورزى 
استان را ارائه نموده و بيان داشتند 4/3 درصد از كل توليدات كشاورزى  كشور در استان 
ــود كه 3 ميليون تن محصوالت زراعى و باغى را شامل مى گردد. وى  گيالن انجام مى ش
پايين بودن سرانه زمين را دليل اصلى فقر حاكم در روستاهاى گيالن برشمرد شعبان نژاد 
ــاره به توليدات سالم استان در بخش طيور نمود و اظهار داشت به دليل شرايط خاص  اش

جوى  كمترين ميزان آنتى بيوتيك در اين استان مصرف مى شود.
ــت. با  ــاورزى مى توان از صعوبت كار كاس ــه داد با ورود ادوات به بخش كش وى ادام
آموزش بهره برداران امكان توسعه مكانيزاسيون و تغيير شيوه هاى توليد از روش سنتى به 
نوين وجود دارد. شعبان نژاد يكى از راههاى ايجاد اشتغال پايدار در استان را ايجاد صنايع 
كوچك بيان داشت و اعالم نمود متاسفانه بخش اعظم توليدات ما در استان اعم از فندق، 
بادام زمينى، گل گاوزبان و ... به صورت خام به فروش مى رسد كه اقتصادى نمى باشد. وى 
اشاره نمود از جمله فعاليت هايى كه مى توان مددجويان را به آن سمت سوق داد اعطاى 
تسهيالت ارزانقيمت جهت خريد بيلر است تا با بسته بندى كاه و كلش درآمدى ايجاد گردد. 
ــاره شده بود كه رييس سازمان جهاد كشاورزى  پرورش بلدرچين از ديگر فعاليت هاى اش

گيالن آمادگى سازمان را براى آموزش مددجويان عالقمند اعالم نمود.

 تالش براى رفع مشكل مالى
 پروژه نمايشگاه

ــگاه بزرگ  ــروژه نمايش ــان اينكه پ ــان با بي ــهردار اصفه ش
ــت: تمام تالش اصـفـهـان ــت، گف ــكالت مالى اس ــان دچار مش اصفه

ــع مالى  ــن تأمين مناب ــا ضم ــى دهيم ت ــام م ــود را انج خ
مناسب اين پروژه هرچه سريعتر تكميل شود.

ــيه بازديد خود از پروژه هاى  ــهردار اصفهان در حاش قدرت اهللا نوروزى ش
ــگاه اصفهان صورت  ــى در پروژه نمايش ــرفت هاى خوب ــى اظهاركرد: پيش عمران
ــاس گزارشات مسئوالن براى تكميل آن نياز به جديت بيشترى  گرفته اما بر اس

است كه اميدواريم پس از بازديد امروز تصميمات مناسبى را اتخاذ كنيم.
ــن المللى  ــگاههاى بي ــركت نمايش ــط ش ــا بيان اينكه اين پروژه توس وى ب
ــود، عنوان كرد: اين شركت، يك شركت  ــتان اصفهان اداره و ساخته مى ش اس
ــهام آن متعلق  ــده اى از س ــه بخش عم ــت كه البت ــهردارى اس ــتقل از ش مس
ــركت  ــط هئيت مديره ش ــا تصميمات بايد توس ــت ام ــهردارى اصفهان اس به ش
ــنايى هرچه  ــود و اين بازديد به دليل آش ــاى بين المللى گرفته ش ــگاه ه نمايش
ــه وجود دارد  ــل كمبود بودج ــرآن مث ــروژه و موانعى كه برس ــا اين پ ــتر ب بيش

صورت گرفت.
ــون متعددى به  ــت و دي ــكالت مالى اس ــروژه دچار مش ــزود: اين پ وى اف
ــه اين مهم در  ــر پيمانكاران دارد ك ــهردارى اصفهان و ديگ ــازمان عمران ش س
حال بررسى است تا پس از آن ديدگاههاى خود را به هئيت مديره اين شركت 

منعكس كنم تا تصميمات مناسب براى پيشرفت آن گرفته شود.
ــده اما اين پروژه  ــوز تكميل نش ــكاوند هن ــى از پل اش وى ادامه داد: بخش
ــرى از آن نيز  ــه بايد بخش هاى ديگ ــده در صورتى ك ــن افتتاح ش ــش از اي پي
ــكاوند  ــورت پذيرد اما تقاطع اش ــس از آن افتتاح تكميلى ص ــود و پ تكميل ش

پيشرفت خوبى داشته كه به زودى مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت.
ــراق پيش از اين افتتاح  ــهردار اصفهان با اعالم اينكه فاز اول پرديس اش ش
ــده از آغاز فاز دوم اين پروژه در آينده نزديك خبرداد و گفت: فاز دوم اين  ش
ــد و دره اى كه درون اين كوه  ــوه نخودى ادامه پيدا مى كن ــروژه تا دامنه ك پ
ــتا اگر تأمين منابع مالى آن  ــاماندهى مى شود در همين راس وجود دارد نيز س

به موقع انجام شود اميدواريم ظرف مدت يك سال به بهره بردارى برسد.

آگهي فقدان سند مالكيت  آقاي داريوش اسماعيلي (مالك مشاعي) با اعالم 
گم شدن سند مالكيت ملك مورد آگهي با تسليم استشهاديه گواهي امضاء 
شده ذيل شماره 6074-96/5/17 توسط دفتر اسناد رسمي شماره 1033 
تهران تقاضاي صدورالمثني سند مالكيت را نموده است كه در اجراي ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت بشرح ذيل آگهي مي گردد: 1-نام و نام خانوادگي 
مالك: داريوش اسماعيلي ميزان مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ كه دو 
دانگ عرصه وقف مي باشد با بناي احداثي احداثي در آن 2-شماره پالك و 
بخش و محل وقوع ملك : 5124 فرعي از84 اصلي واقع در بخش11تهران  
3-خالصه ادعاي از بين رفتن يا گم شدن سند مالكيت: اثاث كشي 4-خالصه 
وضعيت مالكيت: سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي 
در آن بمساحت743/73 مترمربع كه دو دانگ عرصه وقف است. لذا مراتب 
در اجراي ماده 120-آئين نامه قانون ثبت فقط در يك نوبت در يك روزنامه 
كثيراالنتشار (همين روزنامه) آگهي مي گردد تا چنانچه كسي ادعاي انجام معامله 
نسبت به ملك مذكور و يا وجود سند مالكيت را نزد خود داشته باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهي ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را بانضمام اصل سند مالكيت 
به اين اداره تسليم تا مورد رسيدگي قرار گيرد اصل سند مالكيت پس از 
مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارائه اصل سند 
مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد شد در صورت عدم وصول واخواهي ظرف 
مهلت قانوني، المثني سند مالكيت پالك مرقوم صادر و به متقاضي تسليم 

خواهد گرديد.
17199/م الف      داود صانعي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تهرانپارس 

آگهي فقدان سند مالكيت  آقاي امير رضا شعباني عطار با اعالم گم شدن 
شده  امضاء  گواهي  استشهاديه  تسليم  با  آگهي  مورد  ملك  مالكيت  سند 
طي  تهران  دفترخانه380   1396/7/2  -9095 و   9094 شماره  ذيل 
سند  صدور  تقاضاي   1396/7/3  -27702 شماره  وارده  درخواست 
المثني سند مالكيت را نموده است كه مراتب در اجراي ماده 120 آئين 
خانوادگي  نام  و  1-نام  گردد.  مي  آگهي  زير  شرح  به  ثبت  قانون  نامه 
مالك: امير رضا شعباني عطار 2-شماره پالك: 3104/14293  واقع در 
بخش11 تهران  3-علت گم شدن: جابجايي 4-خالصه وضعيت مالكيت: 
سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در سمت شرقي طبقه 
بالكن  آن  مترمربع  مقدار4/05  كه  مترمربع   183/45 مساحت  به  دوم 
و  مفروز  اصلي   3104 از  فرعي   14293 شماره  تفكيكي   6 قطعه  است 
تهران  بخش11  در  واقع  مذكور  اصلي  از  فرعي  پالك614  از  احداثي 
ذيل  تفكيكي   6 قطعه  انباري  و  تفكيكي   6 قطعه  پاركينگ  انضمام  به 
ثبت285338 صفحه592 دفتر1040  به چاپي853230 به نام حسين 
برابر  كركوتي اسكوئي صادر و تسليم گرديده است و سپس ششدانگ 
سند قطعي شماره 51074- 78/10/15 دفتر438 تهران به امير رضا 
سند  فقدان  اعالم  به  باتوجه  لذا  است.  گرديده  منتقل  عطار   شعباني 
تا  اعالم  مراتب  آن  المثني  درخواست صدور  و  الذكر  فوق  ملك  مالكيت 
هركس نسبت به ملك مورد آگهي معامله كرده كه در قسمت چهارم اين 
آگهي ذكر نشده يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد بايد تا ده 
را ضمن  اعتراض خود  و  مراجعه  ثبت محل  به  آگهي  انتشار  از  روز پس 
مهلت  ظرف  اگر  و  نمايد  تسليم  معامله  يا سند  مالكيت  اصل سند  ارايه 
مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت المثني سند مالكيت را طبق مقررات صادر 

و به متقاضي تسليم خواهد كرد.
17200/م الف       كفيل اداره ثبت اسناد و امالك قلهك - مصطفي دادفر

آگهي ابالغ اجراييه وفق ماده 18 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي بدينوسيله 
نيروي  دوم  خيابان  نيروي هوايي  تهران  بنشاني  فر  ايراني  محمود  آقاي  به 
هوايي كوچه22 پالك37 طبقه اول ابالغ مي شود آقاي رضا رفيعي به استناد 
سند رهني شماره4671- 96/3/21 تنظيمي دفترخانه اسناد رسمي1078 
شما  عليه  االجرا  الزم  ريال   1/500/000/000 مبلغ  وصول  جهت  تهران 
مبادرت به صدور اجراييه نموده كه پرونده اجرايي به كالسه 9602213 در 
اين اداره تشكيل شده و در جريان اقدام است لذا به دليل عدم شناسايي 
نشاني با توجه به گواهي مامور ابالغ واحد پست مورخ96/7/13 وفق ماده 
18 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مفاد اجرائيه فوق الذكر يك نوبت 
در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز ابالغ محسوب مي گردد نسبت به 
پرداخت بدهي خود اقدامي ننمائيد مورد وثيقه مندرج در سند رهني فوق با 
تقاضاي بستانكار پس از ارزيابي از طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش 

آن طلب بستانكار و حقوق دولتي استيفاء خواهد شد. 
نقيبي اجراي اسناد رسمي -  اداره سوم  الف             رئيس  17186/م 

آگهي ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي بدينوسيله 
به شركت صنايع بسته بندي كاويان قوطي به نشاني تهران خ ميرداماد بعد از 
ميدان محسني خ نساء كوچه تاج بخش پالك10 ط هفتم ابالغ مي شود كه بانك 
ملي ايران جهت وصول طلب خود به مبلغ 12/146/828/682 ريال اصل 
و خسارت تا تاريخ96/3/6 و از تاريخ مذكور تا روز وصول طبق مقررات به 
موجب سند رهني شماره210243- 85/2/21 تنظيمي دفترخانه شماره68 
تهران عليه شما اجراييه صادر نموده و پرونده اجرايي به كالسه 9601088 
در اين اداره تشكيل شده وطبق گزارش مامور مربوطه آدرس شما بشرح 
متن سند فوق شناخته نشده و آدرس فعلي شما نيز براي اين اجرا مشخص 
نمي باشد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در يكي از 
جرائد كثيراالنتشار آگهي مي شود چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار 
خود  بدهي  پرداخت  به  نسبت  گردد  مي  محسوب  ابالغ  روز  كه  آگهي  اين 
اقدامي ننمائيد مورد وثيقه مندرج در سند رهني فوق با تقاضاي بستانكار 
پس از ارزيابي از طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانكار 

و حقوق دولتي استيفاء خواهد شد. 
رسمي   اسناد  اجراي  سوم  اداره  رئيس  الف              17193/م 

آگهي ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي بدينوسيله 
به شركت صنايع بسته بندي كاويان قوطي به نشاني تهران خ ميرداماد بعد 
از ميدان محسني خ نساء كوچه تاج بخش پالك10 ط هفتم ابالغ مي شود كه 
بانك ملي ايران جهت وصول طلب خود به مبلغ 3/844/630/550 ريال 
اصل و خسارت تا تاريخ96/3/6 و از تاريخ مذكور تا روز وصول طبق مقررات 
به موجب اسناد رهني شماره210242 تنظيمي دفترخانه شماره68 تهران 
عليه شما اجراييه صادر نموده و پرونده اجرايي به كالسه 9601086 در اين 
اداره تشكيل شده وطبق گزارش مورخ 96/4/21 مامور مربوطه آدرس شما 
بشرح متن سند فوق شناخته نشده و آدرس فعلي شما نيز براي اين اجرا 
مشخص نمي باشد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در 
يكي از جرائد كثيراالنتشار آگهي مي شود چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ 
انتشار اين آگهي كه روز ابالغ محسوب مي گردد نسبت به پرداخت بدهي خود 
اقدامي ننمائيد مورد وثيقه مندرج در اسناد رهني فوق با تقاضاي بستانكار 
پس از ارزيابي از طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانكار 

و حقوق دولتي استيفاء خواهد شد. 
نقيبي اجراي اسناد رسمي -  اداره سوم  الف             رئيس  17194/م 
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