
آگهى مفقودى
مجوز حمل ســالح شكارى ســاچمه زنى كاليبر 12 به شماره ســالح 79780 مدل تكلول ته پر كوسه ساخت 
پاكســتان متعلق به آقاى الهداد رئيســى مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. نوبت اول 96/9/4- نوبت دوم 

96/9/14- سراوان

برگ سبز(شناسنامه)خودروسوارى سمند  EF7-LX85 مدل90به شماره انتظامى 985و58 ايران 63و به 
شــماره موتور14790009159و به شماره شاسىNAACJ1JC5BF290935 به نام پدرام خورشيديان مفقود 

گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

(برگ سبز) خودروسوارى پژو 405جى ال ايكس آى 8/1رنگ يشمى متاليك مدل 1382به شماره شاسى 
82010083 و شــماره موتور 22568211313و شــماره پالك ايــران84- 328 ب47 به نام صفدر حمزه لوئى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ ســبز كاميون كشنده آكسور بشماره شهربانى ايران 32- 456 ع 83 بنام ابوالقاسم جهان بين فرزند 
عزيز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

سندكمپانى وانت مزدا مدل 1390 رنگ نقره اى متاليك بشماره پالك ايران94- 929 ب 42 بشماره موتور 
FEA07347  وشــماره شاســى NAGPXPE11B2071530 به نام معصومه رحيمى شهوارى فرزند على ش ش 

1805 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار)

اصل ســند و برگ سبز وانت پيكان مدل 1387 و شماره شهربانى 488ط25- ايران 49 و به شماره موتور 
11487061657 و شــماره شاســى 807594 بنام مالك مريم محمد نژاد مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط 

است. شيراز

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــماره بايگانى پرونده 960484 بدينوســيله به آقاى ســعيد جهانى فر كه فعال مجهول المكان مى باشد به 
استناد ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى ابالغ مى گردد كه جهت رسيدگى به اتهام خود مبنى بر تخريب عمدى 
موضوع شــكايت آقاى امير چيتگران در تاريخ 96/10/20 ساعت 12/30 صبح در شعبه 104 دادگاه كيفرى دو 
سمنان به آدرس سمنان ميدان عدالت دادگسترى شهرستان سمنان حاضر شوند در غير اينصورت به موضوع غيابا 

رسيدگى و تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد. م الف/1789
مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو سمنان- حسين حسن آبادى

متن آگى
خواهان حســين اخالقى نژاد دادخواســتى به طرفيت خوانده جواد سهرابى به خواسته الزام به تنظيم سند 
خودرو تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان سمنان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 1 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان ســمنان واقع در استان سمنان ، شهرستان ســمنان ، بلوار قدس خيابان شهداى دادگسترى ، 
كدپســتى 3514689155 ، تلفــن 30-33351025 (كد 023) ارجاع و به كالســه 9609982310100203 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/10/16 ساعت 09/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده جواد ســهرابى و درخواســت خواهان / شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
وانقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده 
جواد ســهرابى پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
مدير دفتر شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان – نسرين طاهريان اسفنجانى

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

برابر راى شماره 139660324001002410 مورخ 96/7/19 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه 
بالمعارض خانم سيده خديجه موسوى فرزند سيد مهدى صادره از گناوه را نسبت به شش دانگ يك باب خانه به 
مساحت 135/04 مترمربع در قسمتى از پالك 917 واقع در امامزاده گناوه 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 
تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 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: 96/8/29- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/9/14 - م الف/834
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139660329012001002 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى 
محمدرضا نيك راد فرزند رحمان  به شماره شناسنامه 1 در يك باب خانه/ يك باب ساختمان به مساحت  200 متر 
مربــع پــالك 6286 فرعى از 10- اصلى  مفروز و مجزا شــده از پالك 6286 فرعــى از 10- اصلى قطعه واقع در 
گرمســار خريدارى از مالك رســمى كامران باقرى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي تقديم نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف : 737

تاريخ انتشار نوبت اول : 1396/8/30 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1396/9/14                              

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/ خانم عليرضا محمودى فرزند
خواهان آقاى فرشاد عزيزى دادخواستى به طرفيت خواندهآقاى عليرضا محمودى به خواسته الزام به تحويل 
خودرو مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609983845100430 شوراى حل اختالف 
شماره 11 شهرستان شهركرد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/27 ساعت 16:00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 شعبه شوراى حل اختالف شماره 11 شهرستان شهركرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى رضا آذريان بشماره ملى 0430063024 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواستى به شماره 960624 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان آقاى محمد على آذريان 
به شــماره شناســنامه 1851 در تاريخ 96/8/15 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
وى عبارتند از: 1- آقاى رضا آذريان فرزند محمدعلى به ش ش 0430063024 صادره از دماوند پســر متوفى 
2- آقاى مجيد آذريان فرزند محمدعلى به ش ش 0430144903 صادره از دماوند پسر متوفى 3- خانم مرضيه 
آذريان فرزند محمدعلى به ش ش 6397 صادره از دماوند دختر متوفى 4- خانم فاطمه عزيزى فرزند شكراله به 
ش ش 1952 صادره از دماوند همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك 

ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/4741
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

دادنامه 
پرونده كالســه 9609988797300491 شــعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان سقز تصميم نهايى شماره 
خواهان : آقاى رئوف فرهادى فرزند عبداله به نشانى استان كردستان – شهرستان سقز – بهارستان وسط  خ ياسر 
پشــت كارخانه آرد مويدى، منزل شخصى خوانده: آقاى رامين مقدم رنجبران به نشانى خواسته ها : 1. مطالبه وجه 
سفته 2. مطالبه وجه چك بتاريخ 96/8/3 در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان سقز 
به تصدى اينجانب امضاكننده ذيل تشكيل و پرونده كالسه بايگانى 960493 تحت نظر مى باشد با امعان نظر بر جامع 
اوراق و محتويات پرونده مستندا به ماده295 قانون آيين دادرسى مدنى ختم رسيدگى را اعالم نموده و مبادرات به 
انشا رأى مى نمايد. ((رأى شورا)) در خصوص دعوى رئوف فرهادى به طرفيت آقاى رامين مقدم رنجبران به خواسته 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 95/000/000 ريال وجه يك  فقره چك به شماره سريال 197852 به سررسيد 
95/7/30 و يك فقره ســفته به شــماره خزانه دارى كل 499557 عهده بانك سپه به انضمام خسارات دادرسى و 
تأخير تأديه كه با عنايت به شرح دادخواست تقديمى و اظهارات خواهان به موجب اليحه تقديمى و مستندات ابرازى 
مــن جمله رو گرفت مصدق چك موصوف و گواهينامه عدم پرداخت مربوطه صادره از ســوى بانك محال عليه و نظر 
به اينكه بقاى اصول مســتندات مذكور در يد خواهان داللت بر اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق مطالبه وجه آن از 
جانب خواهان دارد و نظر به اينكه خوانده دفاع موثر و مدللى در جهت برائت ذمه موكل خويش و پرداخت مبلغ چك 
ارائه نداده و از طرفى نيز با توجه به اينكه چك از اسناد تجارى و واحد امتيازات و خصايصى من جمله وصف تجريدى 
بودن ،تعهد ناشى از صدور سند از تعهد مبنا و معامله پايه و اصل استقالل امضاها و عدم توجه ايرادات در مقابل 
دارنده با حسن نيت بوده فلذا دادگاه دعوى خواهان را وارد و مسلم تشخيص داده و مستندا به مواد 313 و 320 
قانون تجارت و تبصره و ماده 2 قانون صدور چك و واحد مصوب 1377/9/21 مجمع تشخيص مصلحت نظام عطف 
بــه تبصره مرقوم و مواد 198 و515 و 522 و 519 قانون آيين دادرســى مدنى مصوب 1379 حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 95/000/000 ريال بابت اصل خواســته و نيز محكوميت خوانده به مبلغ 2/535/000 
ريال از بابت خسارت دادرسى  ( هزينه دادرسى) و خسارت تأخير تأديه چك از سررسيد لغايت زمان تاديه و تاخير 
تاديه ســفته از تاريخ تقديم دادخواســت 96/5/2 كه در مرحله اجراى حكم محاســبه خواهد شــد در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ دادنامه مستندا به مواد 303 
و 305 و306 و 445 اخير الذكر قابل واخواهى در همين شــعبه خواهد بود و نيز ظرف بيســت روز پس از انقضاى 
مهلت واخواهى مستندا به ماده 27 قانون شوراهاى حل اختالف قابل تحديدنظرخواهى در محاكم حقوقى دادگسترى 

شهرستان سقز خواهد بود. م/الف: 1863
يوسف سيفى – قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان سقز

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى صديق ايارهداراى شناســنامه شــماره  198 كدملى 3731084740 به شــرح دادخواســت به كالسه 
9601020 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فرج اله اياره به 
شناسنامه  373040479 – 10203 در تاريخ  1396/7/4  دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه ذيل: 1- كبرى ساعدى صوفيان به ش.ش 61 ت ت 1313/10/9 
شماره ملى 3731083371 همسر متوفى 2- محمد عزيز فهيم پور به ش.ش 197 ت. ت 1340/1/1 شماره ملى 
3731084732 پســرمتوفى 3- صديق اياره به ش.ش 198ت.ت 1341/1/1 شماره ملى3731084740 پسر 
متوفى 4-شــهال ايارهبه ش.ش 1 ت. ت 1349/1/6  شــماره ملى3732768661 دختر متوفى 5-شــهين اياره 
به ش.ش 352 ت.ت 1354/6/1 شــماره ملى 3731086328 دخترمتوفى 6- فرح اياره به ش.ش 377 ت.ت 
1358/10/1 شــماره ملى3731086581 دخترمتوفى . اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز 

تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف: 2567
رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

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 139660318004003555 -96/08/09 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات حسين جهانى دارستانى 
فرزند غالمعلى در : 1- ششــدانگ يك باب خانه و محوطه به مســاحت 1709/25 مترمربع به شــماره پالك فرعى 
599 مجزى از 417 واقع در دارســتان ييالقى ســنگ اصلى 15 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رودبار دارستان 
ييالقــى  محــرز گرديده   اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 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 صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شــدتاريخ انتشــار نوبت اول: 30 /96/08 تاريخ انتشار 
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 رييس ثبت  اسناد رودبار- سيد محمد فرزانه

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد ششــدانگ يكقطعه زمين شــش رى معروف به الت به پالك 445 فرعى از سنگ 92 اصلى قريه 
جابان كه بنام ورثه مرحوم فاطمه امين زابلى آقاى تقى عميدى امين و مهدى امين زابلى و محمد يوسف و طيبه امين 
زابلى ورثه مرحوم رحمت اله شــاهوردى (اســماعيل ، على اصغر، ابراهيم ، ملوك ، اعظم ، زهرا ، معصومه ، اشــرف 
همگى شــاهوردى آقاى رضا دهقان طرزجانى فرزند حســن و آقاى عبداله رستمى نسبت فرزند رمضانعلى ) و خانم 
فاطمه مهديقلى همســر رحمت اله ميباشــد در جريان ثبت اســت بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام نگرديده از 
طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك مذكور در روز 
شنبه مورخ 1396/10/16 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به اطالع اهالى و خصوصاً 
بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهمرسانند مهلت 
اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته 

و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار:1396/9/14 روز سه شنبه- م الف/4734
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد ششدانگ يكقطعه باغ به پالك 1983 فرعى مفروز از 703 فرعى از سنگ 92 اصلى قريه جابان 
كه بنام محمد شادالوئى فرزند خداداد ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام نگرديده از 
طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك مذكور در روز 
شــنبه مورخ 1396/10/9 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به اطالع اهالى و خصوصاً 
بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهمرسانند مهلت 
اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته 

و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار:1396/9/14 روز سه شنبه- م الف/4739
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

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

برابر رأى صادره هيات موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى آبادان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضى امالك مورد تقاضا 
به شرح ذير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضايى تقديم نماييد. ((عبدالحسين ناصرى فرزند فنيان ششدانگ يكباب ساختمان مسكونى واقع 
در طويشه پشت فرودگاه مقابل دانشگاه پرستارى جنب مدرسه انقالب خريدارى شده از مالك رسمى مرحوم فنيان 
ناصرى به مساحت 141/67 مترمربع طبق راى شماره 139660317003000987 قسمتى از پالك 2659 بخش 
4 آبادان)) بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/9/14- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/9/29– م الف/1/679
رئيس ثبت اسناد و امالك آبادان
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 نصب دستگاه هشدار دهنده با قابليت
 ارسال پيامك در ايستگاه گاز تالش

ــتگاه هشدار  ــته دس به گزارش روابط عمومي – در هفته گذش
ــتگاه CGS  شماره يك  ــال پيامك براى ايس دهنده با قابليت ارس
ــتان تالش بعنوان تامين كننده اصلى گاز شهرستان تالش  شهرس

نصب گرديد.

ــبتاً دور اين ايستگاه تا مركز امداد، نصب  با توجه به فاصله نس
ــدار دهنده سبب اطالع سريع مسئولين مي شود  اين دستگاه هش
و امدادگران مي توانند جهت رفع مشكل در اسرع وقت به ايستگاه 

مراجعه نمايد.

ــتگاه در مواقع بسته شدن شات آف ولوها، پايين بودن  اين دس
ــار ورودى و خروجى ايستگاه، خاموش شدن هيتر،عمل نمودن  فش
ــدن پمپ بوداركننده و باال رفتن دماى  ــير اطمينان، خاموش ش ش

خروجى ايستگاه اعالم هشدار مى نمايد.

 برگزارى دوره آموزش حقوق شهروندى 
در شركت آب منطقه اى گلستان

ــور مديران و  ــهروندى با حض ــى حقوق ش دوره آموزش
ــركت آب منطقه اى گلستان به مدت 2 روز در  كاركنان ش

سالن اجتماعات اين شركت برگزار گرديد. 
حيدر داوديان معاون منابع انسانى، مالى و پشتيبانى اين 
ــاره به برنامه هاى واحد آموزش اين شركت در  شركت با اش
سالجارى، از برگزارى دوره هاى آموزشى تخصصى براى شش 
ماهه دوم سال خبر داد و افزود: برگزارى دوره هاى آموزشى 
جهت ارتقاى سطح علمى و تخصصى كاركنان از اولويت هاى 
نخست اين شركت است.  داوديان همچنين به نقش آگاهى 
كاركنان از حقوق شهروندى اشاره كرد و خاطر نشان ساخت: 
در راستاى شناخت بيشتر كاركنان از حقوق خويش به عنوان 
ــهروند دوره آموزشى آشنايى با حقوق شهروندى در  يك ش
اين شركت برگزار شد. معاون منابع انسانى، مالى و پشتيبانى 
شركت آب منطقه اى گلستان با اشاره به مباحث ارزشمند 
ــتقبال كاركنان افزود: در اين دوره فشرده بعد  اين دوره و اس
از تعريف كلى مبانى حقوق شهروندى، حقوق شهروندى در 
نظام ادارى، تكاليف و كاركنان و دستگاه هاى اجرايى در نظام 
ــى سريع و آسان به خدمات ادارى، حق  ادارى، حق دسترس
اظهار نظر آزاد وارائه پيشنهاد در مورد تصميمات و فرآيندهاى 
ادارى و حقوق شهروندى در بخش هاى مختلف مورد تحليل 

و بررسى قرار گرفت.

 اجراى عمليات لوله گذارى و خطوط 
جمع آورى فاضالب در شهر واوان

با اعتبارى بالغ بر 15 ميليارد ريال عمليات لوله گذارى 
انتقال فاضالب در شهر واوان در حال انجام مى باشد . 

ــركت آب و فاضالب جنوب  به گزارش روابط عمومى ش
غربى استان تهران ، مدير امور آبفاى شهر واوان با اعالم خبر 
مذكور اظهار داشت : واوان يكى از شهرهاى پرجمعيت تحت 
پوشش اين شركت كه عالوه بر تامين و توزيع آب آشاميدنى 
ــبكه جمع آورى و  ــهروندان ، داراى خطوط و ش مطلوب ش
انتقال فاضالب نيز مى باشد . لذا در همين راستا و به منظور 
ــع آورى و انتقال فاضالب مناطق جديد و مجتمع هاى  جم
ــكونى تازه احداث شده عمليات اجراى خطوط فاضالب  مس
ــد .  پرويز عبدى با  ــت انجام مى باش اين مناطق نيز در دس
اشاره به مشخصات پروژه اى در اين خصوص يادآور شد : اين 
عمليات به منظور جمع آورى و انتقال فاضالب مجتمع هاى 
مسكونى روزنامه نگاران و تعاونى آموزش و پرورش رباط كريم 
واقع در انتهاى منطقه گلها با استفاده از لوله هاى كاروگيت در 
سايزهاى 400 الى 700 ميلى مترى و جمعاً به طول 1200 
متر در حال انجام است و پروژه مذكور با استفاده از اعتبارات 
عمرانى به مبلغ 17 ميليارد ريال تامين و تخصيص گرديده 
است .  مدير امور آبفاى شهر واوان خاطرنشان ساخت : اين 
پروژه در حال حاضر با پيشرفت فيزيكى 25 درصدى در حال 
ــت و با روند فعلى و سرعت عمل مطلوب در اجراى  انجام اس
ــى رود حداكثر تا پايان بهمن ماه عمليات   عمليات انتظار م

لوله گذارى مذكور به اتمام و مرحله بهره بردارى برسد .

تضعيف معيشت شهروندان مشهدى با عدم سياستگذارى 

صحيح در توسعه زيرساخت هاى گردشگرى
ــه تجارى  ــل منطق  مديرعام

مـشـهـد

 
ــدم  ع ــپاد:  س ــگرى  گردش
در  ــح  صحي ــتگذارى  سياس
ــهد به ويژه ــاخت هاى گردشگرى مش ــعه زيرس  توس

 حمل و نقل عمومى مى تواند پيامدهايى نظير تضعيف 
اقتصاد شهر و معيشت شهروندان را بويژه عدم اشتغال 

زايى مناسب داشته باشد. 
دكتر جعفر حصارى نژاد با بيان اينكه برنامه ريزى 
و ترسيم چشم اندازهاى هر شهر بر اساس نحوه ايجاد و 
كاركرد آن تعريف مى شود، بيان داشت: مشهد مقدس 
ــهرى زيارتى با حضور زائران و گردشگران  به عنوان ش

شكل و توسعه يافته است به همين منظور براى توسعه 
ــطح رفاه اجتماعى در  ــتر و در جهت باال بردن س بيش
اين شهر بايد زيرساخت هايى متناسب با كاركرد شهر 
ايجاد شود تا شهروندان بتوانند از وضعيت معيشتى و 
اقتصادى مطلوبى نيز بهره مند شوند. وى با بيان اينكه 
از سوى مسئوالن و مديران شهرى تنها ذكر آمار 20 تا 
ــال پذيرفتنى نيست،  30 ميليونى حضور زائران در س
تصريح كرد: همراه با ذكر اين آمار بايد گفت چه ميزان 
از زير ساخت هاى الزم براى گردش زائران و در راستاى 
ــعه شهر ايجاد شده است. عضو  كمك به اقتصاد و توس
انجمن ژئوپلوتيك ايران با بيان اينكه عدم در نظر گرفتن 

ــعه اقتصادى شهر و  ــه هاى توس كاركرد و تقويت ريش
وضعيت معيشتى شهروندان از سوى برخى مسئوالن، 

در حال حاضر مردم را با مشكالت اقتصادى متعددى 
ــت، خاطر نشان كرد: برنامه ريزى  مواجه كرده اس
الزم براى دسترسى زائران و گردشگران به اماكن تجارى، 
ــگرى در حوزه حمل و نقل عمومى  توريستى و گردش
ــهرى بوجود نيامده است و تنها ايستگاه  بويژه قطارش
ــگرى  ــهر و اماكن گردش موجود زائران را به خارج از ش
ديگر هدايت مى كند كه همين امر سبب توسعه فزاينده 
ــده است. وى با اشاره  و خارج از برنامه اين نقاط نيز ش
به زمان اندك ماندگارى زائر در مشهد گفت: زائران به 

دليل عدم سهولت در جابجايى، هزينه زياد و دسترسى 
ــق آمار در  ــگرى طب ــف به مراكز خريد و گردش ضعي
بهترين زمان خود يعنى كمتر از 2 روز در مشهد اقامت 
دارند كه اين يك آسيب جدى به اقتصاد شهر و اشتغال 
شهروندان خواهد بود. دكتر حصارى نژاد با بيان اينكه 
ــوزه حمل و نقل عمومى صورت  ــات خوبى در ح اقدام
گرفته است، اظهار داشت: سرويس دهى به شهروندان يا 
به عبارتى مجاوران امرى الزم و ضرورى است اما بدون 
نظر گرفتن نياز هاى 25 ميليون زائر و در نهايت اقتصاد 
ــت و اشتغال شهروندان  شهر، آسيبى جدى به معيش
ــهدى وارد خواهد كرد. وى به عدم زيرساخت هاى  مش
ــعه صنعت گردشگرى مشهد اشاره كرد  كافى در توس
ــال حاضر مجموعه هاى تجارى  ــت: در ح و اظهار داش
ــگرى شهر به مجموعه هاى اقتصادى زيان ده  و گردش
ــى از دليل آن را مى توان به  ــده اند كه بخش تبديل ش
عدم وجود زيرساخت هاى گردشگرى در زمينه حمل و 

نقل عمومى بويژه قطار شهرى اشاره كرد. 
ــهرى مناسب به  ميهمان نوازى با ارائه خدمات ش

زائران متضمن توسعه اقتصادى مشهد
مديرعامل منطقه گردشگرى سپاد با اعالم اينكه 

شرايط كنونى نياز به برنامه ريزى مجدد و اصالح دارد، 
ــت كلى و راهبردى؛  تصريح كرد: به عنوان يك سياس
ــهرى مناسب بايد در  ميهمان نوازى با ارائه خدمات ش
راستاى اشتغال و تقويت اقتصادى شهروندان و مجاوران 

باشد كه در اين زمينه پيشنهاداتى نيز مطرح است.
ــات فرهنگى و  ــعه تبليغ ــرد: توس ــه ك وى اضاف
ــتفاده از تابلوها و راهنماهاى عملياتى  گردشگرى، اس
ــب تجارى،  ــگران از مراكز مناس ــراى آگاهى گردش ب
ــگرى شهر و بيان نحوه دسترسى به  اقتصادى و گردش
آنها مى تواند به عنوان يك راهكار موقت و سريع بدون 

هرگونه تبعيض در دستور كار قرار گيرد.
ــبكه تركيبى حمل و نقل عمومى مبناى  ايجاد ش

توسعه اقتصادى شهر 
دكتر حصارى نژاد با بيان راهكارى ديگر در زمينه 
توسعه اقتصادى و در نهايت اشتغال زايى بيان داشت: 
به مديران شهرى پيشنهاد مى گردد با ايجاد حلقه هاى 
متصل به مسيرهاى قطار شهرى و ايجاد يك كمربندى 
 (Terranova) ــووا ــر تران ــق تجهيزاتى نظي  از طري
شبكه اى مناسب از حمل و نقل عمومى ويژه زائران و 

مجاوران ايجاد شود

 اگر صنعت رشد كند محيط  زيست و  سالمت مردم هم 
بايد ارتقا پيدا كند

مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان گيالن گفت : بنده 
ــور بايد همه  بخشهايش همراه و  مطابق هم گـيــالن اعتقاد دارم يك كش

رشد  كند  .
ــالن ، احمد  ــتان گي ــهرك هاى صنعتى اس ــركت ش ــزارش روابط عمومى ش ــه گ ب
ــهرك هاى صنعتى بيان داشت : ما  ــعه ش ــهيدى در خصوص عوامل موثر درتوس  على ش
شهرك هاى صنعتى را به  صورت خيلى ساده  به  دو دسته تقسيم مى كنيم شهرك هاى 

صنعتى تقاضا محور يا غير تقاضا محور .
وى در خصوص هدف از ايجاد شهرك هاى صنعتى غير تقاضا محور بيان داشت : هدف 
از اين كار ايجاد توازن منطقه ايى است . چون  دولت موظف است  در مناطق محروم هم  

اشتغالزايى كند و  حمايت هاى مستقيم و غير مستقيم خود را در اين زمينه ارائه نمايد .
ــتان گيالن در ادامه افزود :  يكى از آن  ــهرك هاى صنعتى اس ــركت ش  مديرعامل ش
طرح هايى كه  با حمايت هاى  دولت صورت گرفته است پوشاك روستايى است البته پنج 
طرح پايلوت در كشور قراراست اجرايى شود كه اولين آن در اين استان خواهد بود .و قرار 

است در مناطق محروم  استان انجام شود .
وى در خصوص شهرك هاى صنعتى تقاضا محور بيان داشت : در جاهايى كه تقاضا 
محور هستند مثل شهرك  صنعتى حسن رود انزلى ، توستان الهيجان ، شهرك صنعتى   
ــعه  ــهرك صنعتى داير كرده ايم ودراين مناطق هم به  دنبال توس ــپيد رود  هم ما ش س
 هستيم فقط در اين مناطق محدوديت اراضى داريم  كه حمايت و  جديت  بيشترى را از 

دستگاه هاى اجرايى همراه  مى طلبد  .
رييس هيات مديره شركت شهرك هاى صنعتى استان گيالن در ادامه بيان داشت :  
سازمان محيط زيست كه شايد اين دستگاه دولتى را بازدارنده بدانند اما  اين دستگاه از نظر 
ما يك دستگاه همراه است وتا امروزخوشبختانه تمام همكارى الزم را با شركت شهركهاى 
ــهيدى در خصوص تعامل و همكارى همه جانبه دستگاه هاى  ــته است . ش صنعتى داش
اجرايى در جهت پيش برد اهداف مدنظر بيان داشت : بنده اعتقاد دارم يك كشور بايد همه  

بخشهايش همراه و  مطابق هم رشد  كند  .
ــت و  سالمت مردم هم بايد ارتقا پيدا  ــد كند محيط  زيس وى افزود : اگر صنعت رش
 كند اگر اين همكارى انجام شود واين محدوديت اراضى را در استان گيالن با  نگاه علمى

 مرتفع سازيم .  ميتوانيم توسعه خوبى داشته باشيم .

 عمليات حفر و تجهيز دو حلقه چاه در شهرستان بهارستان 
در حال انجام است

ــارد ريال دو حلقه چاه جهت ارتقاء  ــا اعتبارى بالغ بر 10 ميلي ب
كمى و كيفى آب آشاميدنى شهر صالحيه حفارى ميگردد . آبفاى تهران

ــتان تهران  ــر را مديرعامل آبفاى جنوب غربى اس ــن خب اي
ــاخت  ــتان تهران بلحاظ مهاجرپذيرى و س اعالم كرد و گفت : منطقه جنوب غربى اس
ــهرى يكى از مناطق پرجمعيت استان  ــعه محدوده ش ــازهاى صورت گرفته و توس س
ــتاى تامين و توزيع آب آشاميدنى و همچنين پيشگيرى  ــوب مى شود و در راس محس
ــك مصرف و فصول گرم  ــرب مخصوصاً در ايام پي ــه كمبود احتمالى آب ش از هرگون
ــهرهاى تحت پوشش اين شركت در دستور كار قرار گرفته  ــگيرانه در ش عمليات پيش

و در حال انجام مى باشد .
مهندس ابوالفضل صدرائيه با اشاره به اينكه در اين راستا حفارى و تجهيز تعداد 
ــد : به منظور ارتقاء كمى وكيفى آب  ــتور كار قرار دارد يادآور ش 10 حلقه چاه در دس
ــرب شهرهاى تحت پوشش و در مدت زمان سپرى شده سال جارى تعداد 3 حلقه  ش
ــده و در مرحله بهره  ــرح در چهاردانگه حفارى و تجهيز گردي ــاه از محل همين ط چ
ــهر  ــرب ش ــرار گرفته و در حال حاضر نيز به منظور تقويت و تامين آب ش ــردارى ق ب
ــتان و جهت انتقال آب استحصالى اين چاهها به  ــهر گلس صالحيه 2 حلقه چاه در ش

شهر صالحيه در حال حفارى و تجهيز قرار دارد . 
رئيس هيئت مديره آبفاى جنوب غربى خاطر نشان ساخت : عمليات حفارى اين 
ــال از محل اعتبارات جارى در  ــه چاه با صرف اعتبارى معادل 12 ميليارد ري دو حلق
ــيده و در مرحله آزمايش  ــت كه حفارى يكى از اين چاهها به اتمام رس حال انجام اس

پمپاژ قرار دارد و حفارى چاه دوم هم در حال انجام است . 
ــن دو چاه حداكثر ظرف آذر ماه جارى در  ــاره به اينكه اي مهندس صدرائيه با اش
مرحله بهره بردارى  قرار خواهند گرفت يادآور شد : مطابق بررسى هاى بعمل آمده و 
ــتفاده از آب استحصالى اين دو حلقه چاه  مطالعات صورت گرفته انتظار مى رود با اس

50 ليتر بر ثانيه به ميزان آب شرب موجود در صالحيه  افزوده گردد . 
ــتا عمليات  ــى در پايان اضافه كرد : در همين راس ــل آبفاى جنوب غرب مديرعام
ــتور كار قرار دارد و كل عمليات حفارى و تجهيز اين  حفارى 5 حلقه چاه نيز در دس
ــام و مرحله بهره بردارى  ــال جارى به اتم ــاه حداكثر تا قبل از پايان س ــه چ 10 حلق

خواهد رسيد .

 استفاده از روش درمانى جديد در درمان كودكان فلج مغزى 
در مركز آموزشى پژوهشى درمانى كوثر سمنان

ــى، پژوهشى و درمانى كوثر سمنان؛  براى اولين بار در مركز آموزش
ــتيك سـمـنـان ــى، فوق تخصص جراحى ترميمى و پالس ــر امير موالئ دكت

ــان فلج مغزى  ــى جديد در درم ــر از روش درمان ــتان كوث بيمارس
كودكان استفاده كرد.

ــى پژوهشى و درمانى كوثر، احمدى زاده عضو  به گزارش روابط عمومى مركز آموزش
هيات علمى و مدير گروه كار درمانى دانشگاه علوم پزشكى استان سمنان در توضيح اين 

روش اعالم كرد:
فلج مغزى يك آسيب غير پيشرونده به مغز در حال رشد جنين يا كودك زير پنج سال 

بوده و اختالالت حركتى بصورت بارز، مشكل اصلى مبتاليان به اين ضايعه مى باشد.
اغلب اين كودكان اسپاسيتى يا سفتى را در عضالت خود تجربه مى كنند كه مانع از 
رشد حركتى طبيعى اين كودكان مى شود. درمان اصلى اين بيماران كاردرمانى است و يكى 
ــد حركتى آنها گردد، تزريق  از روش هاى درمانى ديگرى كه مى تواند منجر به بهبود رش
بوتاكس در عضالت اسپاستيك آن ها مى باشد كه هفته گذشته توسط دكتر موالئى فوق 

تخصص جراحى ترميمى و پالستيك انجام شد و نتايج رضايت بخشى داشته است.
بخش كاردرماني جسماني:  پوزيشن دهي صحيح بيمارن، آموزش مهارت هاي روزمره 
زندگي، ايجاد و توسعه مهارت هاي دركي و حركتي، بهبود قدرت و تحمل عضالني، بهبود 
دامنه حركتي فعال و غير فعال در اندام ها و تنه، بازآموزي عصبي عضالني در فعاليتهاي 
ــتمل بر بهبود حركت، تعادل، حس كينتيك، وضعيت بدن و اصالح پاسچر،  مختلف مش
ــكلتي-عضالني،  ــس عمقي و افزايش هماهنگي حركتي، ارزيابي و درمان اختالالت اس ح
ــي-حركتي، آموزش فعاليتهاي خودمراقبتي، تسهيل سازي فعاليت و تطبيق محيط  حس
براي افراد معلول، فعاليت درماني مستقيم (به كارگيري فعاليت هاي ديناميك براي بهبود 
عملكرد)، آموزش حركت با ويلچر، آموزش راه رفتن، آموزش و فيتينگ ارتز يا اسپلينت ها، 

آموزش هندلينگ بيمار به خانواده وي، كاردرماني در ضايعات دست پس از جراحي.
ــاز روزمره زندگي،  ــتقالل در فعاليت هاي پايه و كارس بخش كاردرماني روان: اس
ــناختي  ــعه مهارت هاي ش رفتاردرماني، گروه درماني و گروه هاي ايفاي نقش، توس
ــراي تقويت پردازش  ــي ب ــراي افزايش توجه و حافظه، روش هاي يكپارچگي حس ب
ــان هاي ادركي- ــي، ارزيابي و درم ــاي اجتماعي- ارتباط ــود مهارت ه ــي، بهب حس

ــناختي- رفتاري و رواني- اجتماعي. ــناختي، ش ش

.
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آگهي فقدان سند مالكيت  نظر به اينكه آقاي سيد محمد امين فاطمي زاده  با 
اعالم گم شدن سند مالكيت ملك مورد اين آگهي با تسليم استشهاديه گواهي 
رسمي  اسناد  دفتر  در   96/8/16  -4480-214385 شماره  ذيل  شده  امضاء 
 96/8/16 شماره34905-  وارده  درخواست  طي  تهران  شماره1172-145 
تقاضاي صدور المثني سند مالكيت را نموده است كه مراتب در اجراي ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت به شرح زير آگهي مي گردد. 1-نام و نام خانوادگي 
مالك: سيد محمد امين فاطمي زاده   2-شماره پالك: 17464 فرعي از 3104 
4-خالصه  كشي  اسباب  شدن:  گم  3-علت  تهران   بخش11  در  واقع  اصلي 
وضعيت مالكيت: سند مالكيت كاداستري 6 دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع 
در طبقه زيرزمين سمت غربي به مساحت167/50 مترمربع قطعه اول تفكيكي 
بانضمام انباري 4 به مساحت 3/15 مترمربع در سمت شمال انباري پنجم به 
پالك17464 فرعي از 3104 اصلي مفروز از 27161 فرعي از اصلي مذكور 
بخش11 تهران تحت شماره چاپي841524 بنام سيد محمد امين فاطمي زاده 
ثبت و صادر و تسليم گرديده است. لذا باتوجه به درخواست صدور المثني 
مراتب اعالم تا هركس نسبت به ملك مورد آگهي معامله كرده كه در قسمت 
چهارم اين آگهي ذكر نشده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد 
بايد تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارايه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت 
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.
17899/م الف    كفيل اداره ثبت اسناد و امالك قلهك - مصطفي دادفر

با تسليم دو برگ  اينكه ناصر نجفي مالك  به  فقدان سند مالكيت نظر  آگهي 
توسط   96/9/2 مورخ  شماره39531  طي  شده  مصدق  محلي  استشهاديه 
به  تقاضا  برگ  و  تهران  ثبتي  حوزه  شماره367  رسمي  اسناد  دفترخانه 
ششدانگ  مالكيت  سند  فقدان  مدعي   96/9/5 32961مورخ  وارده  شماره 
 9 قطعه  پنج  طبقه  در  واقع  مسكوني  آپارتمان  دستگاه  يك  اعيان  و  عرصه 
يك  قطعه  مسكوني  پاركينگ  بانضمام  مترمربع   114/65 بمساحت  تفكيكي 
تفكيكي بمساحت11/25 مترمربع واقع در سمت غربي همكف بشماره50111 
فرعي از 2398 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك47502 فرعي از اصلي 
مذكور واقع در بخش12 تهران ذيل ثبت45799 صفحه25 دفتر285 به شماره 
چاپي384261 بنام آقاي ناصر نجفي ثبت و صادر و تسليم گرديده  به علت 
جابجايي منزل مفقود گرديده و درخواست المثني سند مالكيت پالك موصوف 
را نموده است لذا مراتب در اجراي ماده120 آئين نامه قانون ثبت فقط در يك 
ادعاي  تا چنانچه كسي  آگهي مي شود  كثيراالنتشار  نوبت در يك روزنامه 
انجام معامله نسبت به ملك مذكور و يا وجود اصل سند مالكيت نزد خود را 
داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مهلت ده روز اعتراض خود را به 
انضمام اصل سند مالكيت به اين منطقه ارائه نمايد تا مورد رسيدگي قرار گيرد 
بديهي است اصل سند مالكيت پس از رويت و مالحظه به ارائه دهنده اعاده 
خواهد شد ليكن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نمي 
شود در صورت عدم وصول واخواهي ظرف مهلت مقرر قانوني المثني سند 

مالكيت پالك مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد گرديد.
17896/م الف        كفيل اداره ثبت اسناد و امالك يافت آباد تهران- غضنفري

آگهي مزايده  آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه 9503334 
ششدانگ يك دستگاه اپارتمان واقع در طبقه اول به مساحت 69/95 مترمربع 
كه مقدار 2 مترمربع آن بالكن است قطعه 3 تفكيكي به شماره78821 فرعي 
از 4476 اصلي مفروز و مجزي شده از 514 فرعي از اصلي مذكور واقع 
در بخش7 تهران ذيل الثبت به شماره246611 و 246612 در صفحه209 
يافته  انتقال  اهوز  فيروز  آقاي  به  الواسطه  مع  و  ثبت  دفتر1483   213 و 
و  2 غربي  كه  4 قسمت  در  اپارتمان شماال  به حدود: حدود  است محدود 
ديوار و  پله سوم  راه  به  ديوار ودرب  باشد يك و دو  پخ مي  4 بصورت 
به  پنجره  به خيابان شرقا ديوار و  به فضاي خيابان چهارم ديوار  پنجره 
خلوت  حياط  فضاي  به  بالكن  لبه  و  پنجره  و  ديوار  جنوبا  خيابان  فضاي 
كف  با  سقف  و  تحتاني  سقف  با  كف  تفكيكي   282 قطعه  به  ديوار  غربا: 
سند94/8/30-4225  موجب  به  و  گرديده  صادر  است  مشترك  فوقاني 
دفتر1574 تهران در رهن آقاي عباس سبزه علي قرار گرفته كه بعلت عدم 
و  است  شده  شماره9503334  تحت  اجراييه  صدور  به  منجر  تعهد  ايفاي 
برابر نظريه مورخ96/3/1 كارشناس رسمي دادگستري و گزارش تكميلي 
مورخ 96/9/4 توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از ملك فوق واقع 
است در تهران خيابان دماوند خيابان جاجرود كوچه سنايي تقاطع شواخ 
يك  دوم  طبقه  در  طبقه   4 ساختمان  يك  دوم  طبقه  در  آپارتمان   2 پالك 
ساختمان چهار طبقه كه به صورت مسكوني بهره برداري مي شود شامل 
راه  دستگاه  يك  سنگ  و  سيماني  نماي  با  مسكوني  طبقه  سه  و  زيرزمين 
پله كف پله و راهروها از سنگ ديوار و سقف گچ كاري و نقاشي شده و 
باشد  مي  پاركينگ  و  آسانسور  فاقد  ساختمان  است  فلزي  نرده  با  همراه 
انشعابات آب و گاز مشترك و برق براي هر واحد بصورت مستقل در نظر 
گرفته شده است سرمايش با كولرآبي و گرمايش با بخاري گازي و آبگرم 
داراي  اپارتمان مسكوني  ميگردد  تامين  ديواري  آبگرمكن  توسط  مصرفي 
بانضمام  و حمام  بهداشتي  آشپزخانه سرويس  پذيرايي  و  هال  دو خواب 
تراس مي باشد كف واحد سراميك و بدنه و سقف رنگ و نقاشي با گچبري 
مختصر مي باشد درب ورودي و اتاقها چوبي و پنجره ها فلزي است ملك 
غربي  و  شرقي  نورگير  صورت  به  ساختمان  و  دوبر  موقعيت  لحاظ  به 
بام  در  انباريها  و  است  سال  باالي25  ساختمان  قدمت  است  شده  احداث 
ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرند براساس طرح تفضيلي جديد ملك 
ملك  و شماره  بلوك31664  به شماره  بندي مسكوني  پهنه  در  نظر  مورد 
و  هشتصد  و  ميليارد  (يك  مبلغ1/820/000/000ريال  به  كه  باشد  مي   9
بستانكار  طلب  وصول  جهت  و  است  شده  ارزيابي  ريال)  ميليون  بيست 
الذكر در روز شنبه مورخ96/10/2 از ساعت  و حقوق دولتي كالسه فوق 
تهران  در  واقع  اسناد رسمي   اجراي  اداره سوم  در محل  12 ظهر  الي   9
استان  رسمي   اجراي  معاونت  ساختمان  پالك34  كودك  جهان  چهارراه 
تهران سالن مزايده از طريق مزايده حضوري بفروش مي رسد و مزايده 
ميليون  بيست  و  هشتصد  و  ميليارد  ((يك  1/820/000/000ريال  مبلغ  از 
ريال)) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد 
نقدي  كال  فروش  و  است  آزاد  عموم  براي  مزايده  جلسه  در  شركت  شد 
است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از 
طالبين  شد.  خواهد  تشكيل  مكان  و  ساعت  همان  در  مزايده  جلسه  تعطيل 
ارائه چك  با  مقرر  در وقت  مزايده  در  ميتوانند جهت شركت  و خريداران 
شركت  فوق  بنشاني  مزايده   جلسه  در  پايه  مبلغ  به  ملي  بانك  تضميني 
انشعاب و  از حق  اعم  به آب و برق گاز  نمايند. ضمنا بدهي هاي مربوط 
كه  غيره  و  مالياتي و عوارض شهرداري  بدهي  نيز  و  اشتراك و مصرف 
و  است  مزايده  برنده  بعهده  نشده  معلوم  اداره  اين  براي  آنها  قطعي  رقم 
تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حسابهاي دارايي و شهرداري و... 
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