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 فاز اول اجرايى طرح سفيران انرژى 
در فومن كليد خورد

ــن بعنوان اولين  ــفيران انرژى در فوم ــاز اول اجرايى طرح س ف
شهرستان در گيالن با حضور حسين اسماعيل پور فرماندار فومن به 

عنوان يكى از سفيران انرژى شهرستان برگزار شد.
در اين مراسم فرماندار فومن با اشاره به اين موضوع كه خود نيز 

ــد، اجراى اين طرح را در شهرستان بسيار  ــفير انرژى مى باش يك س
ــمند عنوان نمود. وى گفت: در آينده اى نزديك با دعوت همه  ارزش
ــفيران انرژى را در  ــئولين و مديران شهرستان، دوره آموزشى س مس
ــل فرماندارى برگزار خواهيم نمود و از مدعوين نيز مى خواهم تا  مح

در اقصى نقاط شهرستان، اين طرح بزرگ را در جهت اشاعه فرهنگ 
 مصرف برگزار نمايند. در ادامه مهندس مداح حسينى رئيس ايمنى و 
آتش نشانى با بيان اهداف شركت گاز به آموزش نكات مهم در زمينه 

مصرف بهينه و ايمن گاز طبيعى براى حاضرين پرداخت.

رئيس شوراى هماهنگى مديران وزارت نيرو 
در گيالن منصوب شد

ــوى وزير نيرو، مهندس لطفى رئيس  طى حكمى از س
ــركت آب منطقه اى گيالن به  هيئت مديره ومدير عامل ش
سمت رئيس شوراى هماهنگى مديران وزارت نيرو در استان 
ــد. به گزارش دفتر روابط عمومى شركت  گيالن منصوب ش

ــتور العمل ارتقاى  ــتاى دس ــه اى گيالن، در راس  آب منطق
ــتانى وزارت نيرو، طى حكمى از  ــى بين مديران اس هماهنگ
سوى دكتر اردكانيان وزير نيرو، مهندس لطفى رئيس هيئت 
مديره و مدير عامل شركت آب منطقه اى گيالن به مدت يك 
سال به عنوان رئيس شوراى هماهنگى مديران وزارت نيرو در 
ــد. از جمله وظايف رئيس شوراى  استان گيالن منصوب ش
ــتانها، كه در حكم وزير  هماهنگى مديران وزارت نيرو در اس
نيرو نيز به آنها اشاره شده، برگزارى جلسات مستمر و منظم 
شورا و انعكاس نتايج حاصله به دبير شوراى هماهنگى مديران 
وزارت نيرو در استان و نظارت بر اجراى مصوبات، هماهنگى 
و همكارى سازنده با مسئوالن استان و برنامه ريزى به منظور 
ــتان از طريق  ــطح اس ارتقاى جايگاه صنعت آب و برق در س

ايجاد همدلى و وحدت رويه بين شركت ها، است

ساختمانهايي كه طي 20 سال اخير  در كشور 
ساخته شده از نظر كيفيت و مقاومت قابل 
مقايسه با ساختمانهاي قبل از انقالب نيست

ــاختمان خراسان  ــازمان نظام مهندسي س رئيس س
ــه و مديريت بحران ــزرگ زلزل ــي ب ــوي در گردهماي  رض

ــر پل ذهاب ) در تاالر ابن هيثم دانشگاه فرهنگيان   ( س
ــال اخير  در كشور  ــاختمانهايي كه طي 20 س گفت : س
ــه با  ــده از نظر كيفيت و مقاومت قابل مقايس ــاخته ش س

ساختمانهاي قبل از انقالب نيست. 
 : ــزود  اف ــفاني  ديس ــران  كام ــين  حس ــدس  مهن
ــكن انقالب  اسالمي  ــاختمانهايي كه توسط بنياد مس س
ــتاهها ساخته شده با اصول فني و مستحكم و به  در روس
ــهرها ساخته  مراتب بهتر از برخي از واحدهايي كه در ش
ــه به صورت جدى هنگام مراحل  ــود و  تاييداتى ك مي ش
ــت وام صورت مى گيرد، يكى از عوامل تاثيرگذار بر  پرداخ
ــاختمان ها مى باشد و چنانچه مكانيزم  بهبود كيفيت س
ــى و تاييدات كار انجام شده عالوه بر نظارت توسط  بازرس
دستگاه هاى مسئول به ويژه حاكميتى اعمال گردد ،نقش 
ــاز خواهد داشت.  ــاخت و س ــزايى در بهبود كيفى س بس
سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان رضوى با توجه 
به خأل بازرسى كه در شيوه نامه اجراى ماده 33 احساس 
ــورت حضور  ــر دارد اين امر را به ص ــد ، در نظ ــى نماي م
در مناطق مختلف شهردارى ها از طريق همكاران مجرب 
ــه اى  را به دقت  ــانده و تاييدات مرحل ــه عمل پوش جام
ــور اولين دفتر در منطقه 12  ــرل نمايد. و بدين منظ كنت
ــهردارى منطقه آغاز گرديده  ــهد با همكارى ش شهر مش
ــاير نواحى و  ــال اين اقدام در س ــم ضمن اعم و اميدواري
ــهردارى هاى مناطق، اجرائى و نتايج مطلوب در بهبود  ش

كيفيت ساخت و ساز را شاهد باشيم .

قائم مقام توليت آستان قدس 
مـشـهـد

 
ــانى  رس اطالع  رضوى گفت: 
ــع درباره  ــه موق ــفاف و ب ش
ــام رضا(ع) و  ــتان مقدس ام ــات و خدمات آس اقدام
ــوان ــه عن ــف را ب ــارت و وق ــگ زي ــعه فرهن  توس
ــانه با جديت ــاى معاونت ارتباطات و رس   اولويت ه

 دنبال كنيد.
ــيد مرتضى بختيارى در مراسم معارفه معاون  س
ــركل روابط عمومى  ــانه و تكريم مدي ارتباطات و رس
ــت:  ــدس رضوى اظهار داش ــتان ق ــانه آس و امور رس
ــه انتصاب  ــور 7 گان ــرى در منش ــم رهب ــام معظ مق

ــوى راهبردها و   ــدس رض ــتان ق ــزز آس ــت مع  تولي
 سياست هاى كالن اين مجموعه معنوى را در دوره جديد 

تبيين كرده اند.
ــفاف و سريع  ــانى ش وى تصريح كرد: اطالع رس
ــه محرومان  ــتاى خدمت ب ــه در راس ــى ك از اقدامات
ــارگاه منور رضوى  ــم زائران ب ــتضعفان و تكري و مس
ــاد جامعه  ــث افزايش اعتم ــرد، باع ــورت مى گي ص
ــد و  ــتان مقدس خواهد ش ــه خدمتگزاران اين آس ب
ــاهد رشد 25 درصدى  ــال گذشته ش بحمداهللا در س
ــاحت مطهر به   موقوفات و نذورات مردم دلداده به س

حضرت رضا(ع) بوده ايم.

بختيارى با اشاره به مسئوليت خطير حوزه رسانه 
ــبك زندگى  ــترش س در تبيين معارف رضوى و گس
ــانه هاى معاند با هدف و  ــالمى اذعان داشت: رس اس
برنامه درصدد ضربه زدن به كانون خانواده ها و ايمان 
ــالمى هستند و هزينه هاى گزافى را  جوانان ايران اس

براى نيل به اين مقصود هزينه مى كنند.
ــش بينى هاى صورت گرفته  وى افزود: بنا بر پي
ــه بارگاه  ــرف 36 ميليون زائر ب ــاهد تش ــال ش  امس
ــق و اردات مردم  منور رضوى خواهيم بود و اين عش
سراسر جهان به ساحت قدسى امام رئوف(ع) بى بديل 
ــتان قدس رضوى با بيان  است. قائم مقام توليت آس
اينكه نشر و ترويج انديشه نورانى حضرت امام رضا(ع) 
ــان كرد: زيارت حاوى  ــيار راهگشاست، خاطرنش بس
ــت و مردم ما  ــى و انقالبى اس پيام هاى متعدد سياس
ــواره مدافع اين  ــتوارى و فداكارى هم با بصيرت، اس

فرهنگ واال و غنى بوده اند.
وى با بيان روايتى از امام سجاد(ع) گفت: مديران 
و مسئوالن نظام مقدس جمهورى اسالمى بايد مراقبه، 
ــان  ــازى و تهذيب نفس را از اهم اولويت هايش خودس
قرار دهند زيرا مردم از خادمان خود كه با ثمره خون 

هزاران شهيد اين انقالب اسالمى را به ثمر رسانده اند، 
انتظار دارند كه متخلق به اخالق حسنه باشند.

بختيارى گفت: مسئوليت ها، سمت ها و پست ها 
ــان باقى مى ماند خدمت  ــت و آنچه براى انس گذراس
صادقانه و خالصانه اى است كه در جهت گره گشايى 

از كار مردم انجام داده است.
ــر از تالش ها و  ــه ضمن تقدي ــارى در ادام بختي
ــابق  ــن توكلى زاده؛ مديركل س ــات محمد امي خدم
روابط عمومى و امور رسانه آستان قدس رضوى اظهار 
ــبكه هاى مختلف سيما در مراسم و  داشت: حضور ش
مناسبت هاى تبليغى و فرهنگى حرم مطهر، برگزارى 
نخستين يادواره شهداى آستان قدس رضوى، برپايى 
ــتين آئين غبارروبى با حضور جانبازان سرافراز  نخس
ضايعه نخاعى و باالى 70 درصد و نخستين اجالسيه 
ــالم از اقدامات ماندگار اداره  اعتاب مقدسه جهان اس

كل روابط عمومى و امور رسانه بود.
وى با آرزوى توفيق براى توكلى زاده در مسئوليت 
ــت: روحيه بسيجى و جهادى و  باور  جديد بيان داش
ــت كه  ــدف از ويژگى هاى ممتازى اس ــه آرمان و ه ب
ــتر به ــير انقالب و خدمت بيش ــره آن تداوم مس  ثم

 مردم است.
ــتان قدس رضوى در ادامه  قائم مقام توليت آس
ــيد نظام الدين موسوى به عنوان معاون  با معرفى س
ارتباطات و رسانه بيان داشت: ايشان با سابقه طوالنى 
خدمت در حوزه رسانه رسالتى خطير بر دوش دارند 
ــا(ع) هر روز  ــت حضرت رض ــم با عناي ــه اميدواري ك

توفيقات بيشترى كسب كنند.
ــانه آستان  ــكيل معاونت ارتباطات و رس وى تش
ــانگر توجه جدى اين مجموعه به  قدس رضوى را نش
توسعه ارتباطات و افزايش رضايتمندى زائران بارگاه 
ــانه ها از اين نهاد  منور رضوى و اصحاب جرايد و رس

مقدس دانست.
ــوى، مديرعامل پيشين  ــيد نظام الدين موس س
خبرگزارى فارس است كه از جمله مهمترين اقدامات 
ــكده  ــيس دانش ــت وى مى توان به تأس دوره مديري
ــاى متعهد و متخصص  ــانه فارس، تربيت نيروه رس
ــگاه توانا براى جريان رسانه اى جبهه انقالب،   در باش
راه اندازى استوديو خبرگزارى و توسعه بخش مولتى 
ــا و همچنين تقويت گروه هاى فضاى مجازى در  مدي

شبكه هاى مختلف اجتماعى اشاره كرد.

 لزوم اطالع رسانى شفاف و اقدام 

در جهت توسعه فرهنگ زيارت

 بازديد مدير كل سرمايه گذاري راه آهن ج.ا.ا 
و مشاور استاندارازراه آهن اينچه برون

ــرمايه گذاري راه آهن ج.ا.ا  مدير كل س
ــتاندار بهمراه مديركل راه اينچه برون ــاور اس و مش

آهن شمال شرق 2 و مدير پايانه اينچه 
ــك اينچه برون بازديد  برون از خط عريض و پروژه بندر خش
ــش هاي مختلف اين  ــرفت بخ و در جريان آخرين روند پيش

حوزه قرار گرفت.
ــرمايه گذاري راه آهن ج.ا.ا و مشاور استاندار  مدير كل س
ــر پايانه  ــرق 2 و مدي ــمال ش ــه همراه مديركل راه آهن ش ب
ــض اينچه برون ــي خط عري ــرون از عمليات اجراي ــه ب  اينچ

 بازديد نمودند.
ــد رضا قرباني گفت : پروژه هاي خط عريض  اينچه  محم
برون كه انجام پذيرفت و بندر خشك اينچه برون كه در حال 
ــم و تاثير گذار در حوزه ريلي ــام  يكي  از پروژه هاي مه  انج

ــد كه به حول و قوه الهي در  ــمال  به جنوب ) مي باش  ( ش
حال پيشرفت مي باشد.

وي ادامه داد :در راستاي برنامه هاي صادرات محوروعمليات 
ــبكه هاي  ــدن ايران به ش ــط عريض  و متصل ش ــي خ  اجراي
ــور را از  ــمالي مي توانيم كاالهاي توليدي كش ــور هاي ش كش
ــتر و  ــوط  راه آهن باكميت باالو بيش ــق اين حوزه وخط طري
ــان نيز براحتي  ــاري و بازرگان ــركتهاي تج ارزان تر صادرو ش
ــادر و در حوزه  ــاي كمتر محموالت خود را ص ــا هزينه ه  و ب

ــوند.  حمل و نقل ريل فعال تر ظاهر ش
ــب  ــه كرد : وجود كريدور و خطوط ريلي مناس وي اضاف
ــك در  ــتان و ايجاد بندر خش ــتان گلس ــمال اس  در حوزه ش
ــورهاي  ــده اي نزديك باعت ورود هيات هاي تجاري كش آين
ــتان و آسياي ميانه  ــيه – قزاقستان و تركمنس همچون روس

ــد . ــور خواهد ش به كش

 جديت سازمان امور اراضى كشور در تجميع
 و يكپارچه سازى اراضى كشاورزى

مهندس صيدى نژاد معاون حفظ كاربرى 
و يكپارچگى سازمان امور اراضى كشور در گـلسـتـان

سفر به استان گلستان در جلسه ستاد فنى 
و شوراى هماهنگى و برنامه ريزى سازمان جهاد كشاورزى استان 
حاضر شدند و از عزم جدى سازمان امور اراضى كشور در تجميع 

و يكپارچه سازى اراضى كشاورزى خبر دادند.
ــدس توكلى مدير كل دفتر  ــه كه با حضور مهن در اين جلس
يكپارچگى و بهره ورى اراضى سازمان امور اراضى كشور و مهندس 
كاويانى معاون سازمان جهاد كشاورزى استان و مهندس خسروى 
مدير امور اراضى استان و همچنين مديران و مسئولين امور اراضى 
ــتان ها برگزار گرديد مهندس صيدى نژاد ضمن اعالم اين  شهرس
خبر اظهار داشت: اعتبارات، تسهيالت و مشوق ها به همين سمت 

هدايت مى شود.
ــن با بيان اصول حاكم بر صدور مجوز و مصاديق  وى همچني
ــزوم بازنگرى و  ــورد نياز مردم از ل ــرح هاى خدمات عمومى م ط
افزايش محدوده و طرح هاى جامع شهرها و طرح هادى روستاها 

خبر دادند.
مهندس صيدى نژاد با بيان قانون مجازات استفاده كنندگان 
ــاده 4 اين قانون و  ــاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز (م غيرمج
تبصره هاى ذيل آن) به تعيين تكليف متخلفين تغيير كاربرى كه 
منجر به حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مراجع قضايى شده اند 

اشاره كردند.
ــر كل  ــى مدي ــدس توكل ــن مهن ــه همچني ــن جلس در اي
ــور اراضى به  ــازمان ام ــره ورى اراضى س ــر يكپارچگى و به دفت
ــن نامه هاى ــنامه ها و آئي ــى در خصوص بخش ــان توضيحات  بي

  جديد الصدور سازمان امور اراضى كشور در خصوص قانون جلوگيرى از 
خرد شدن اراضى كشاورزى پرداختند.

 برگزارى تور تعالى شركت هاى گاز استانى 
به ميزبانى شركت گاز استان گيالن

ــط عمومى گاز گيالن –  به گزارش رواب
در راستاى تبادل تجربيات موفق مابين گـيــالن

شركت هاى گاز استانى، روز چهارشنبه 
ــگاه بهينه كاوى شركت هاى گاز استانى  6 دى تور تعالى  باش
به ميزبانى شركت گاز استان گيالن با حضور 30 كارشناس از 

18 استان در هتل معين فومن برگزار شد.
ــاون مع ــميعى  س ــرزاد  مه ــم،  مراس ــن  اي ــداى  ابت  در 

 بهره بردارى شركت گاز استان گيالن ضمن عرض خير مقدم 
ــات  به همه ميهمانان ابراز اميدوارى نمود تا با تداوم اين جلس
ــد و يادگيرى شركت هاى  و انتقال تجارب و دانش، زمينه رش

گاز استانى فراهم آيد.
ــم محمدتقى خاورسنگرى مديرتعالى و نظام  در اين مراس
ــه گاز گيالن نيز ضمن عرض خير مقدم به مدعوين با  يكپارچ
ــگاه بهينه كاوى شركت هاى  ــكل گيرى باش ــاره به آغاز ش اش
ــركت گاز استان گيالن راه اندازى  ــتانى كه به ابتكار ش گاز اس
ــركت هاى گاز استانى را  ــد، تورهاى تعالى و بهينه كاوى ش ش
ــركت هاى گاز  يك اقدام مثبت در جهت تعالى و هم افزايى ش

استانى دانست
ــاره به انتخاب شركت گاز استان گيالن بعنوان   وى با اش
يكى از شركت هاى منتخب جهت ارزيابى در جايزه سرآمدى 
و بهبود مستمر صنعت نفت ابراز اميدوارى كرد در آينده شاهد 

موفقيت بيشتر مجموعه شركت هاى گاز استانى باشيم.
ــتان  ــركت گاز اس ــه موفق ش ــت دو تجرب ــن نشس در اي
ــازمانى هم راستا با  ــاختار س  گيالن، در زمينه پروژه اصالح س
ــتگى  ــازى و بازنشس ــپارى، چابك س ــت هاى برون س سياس
ــفيران انرژى در راستاى مصرف بهينه و  كاركنان و نيز طرح س

ايمن گاز طبيعى ارائه و به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

 شكل گيرى دهه جديد هنرى 
در شهر با نگاه به آينده 

ــى به  ــدس در پيام ــهد مق ــهردار مش ش
جشنواره خانه بهار گفت: دهه جديد هنرى مـشـهـد

ــكل  ــده ش ــه آين ــگاه ب ــا ن ــهد ب  در مش
خواهد گرفت.

در پيام مهندس تقى زاده خامسى آمده است: 25 سال پيش 
ــدن مردم وشهرشان براى سال نو با عنوان  براى اولين بار آماده ش

استقبال از بهار در كشور آغاز و بتدريج در فراگير شد.
وى ادامه داد: قريب به 10 سال پيش تحول اين حركت زيبا 
ــهر مشهد زمانى پا گرفت كه در آن هنرمندان به يارى بهار  در ش
ــهر را رونق ببخشند. شهردار  ــتافتند تا رنگ و روى سيمانى ش ش
ــهد مقدس در ادامه اين پيام افزود: امروز ما در آستانه سال نو  مش
ــما و نام گذارى جديد حركتى نو را آغاز  مى خواهيم با همكارى ش
كنيم، چون مى دانيم ذات هنر با تحول و خالقيت و نو شدن عجين 
ــت و سكون نقطه مقابل هنر است. وى متذكر شد: هنرمندان  اس
هميشه پيشتازان عرصه تحول و تغيير بوده اند و امروز درخواست 
ما از شما اين است كه ما را يارى كنيد تا چهره ى شهر را به رنگ 
اميد و نو شدن بياراييم. تقى زاده خامسى در اين پيام با بيان اينكه 
ــهد با نگاه به آينده شكل خواهد گرفت،  دهه جديد هنرى در مش
تاكيد كرد: ما شگفتى مردم را مي خواهيم و لبخند زيباى مردم در 
ــود . وى بيان كرد: زمان  ــتانه بهار مزد تالش هاى ما خواهد ب آس
اندكى داشتيم براى دعوت از شما به رويداد «خانه بهار»، اما تالش 
شد ساختار اجرايى كار را بگونه اى تنظيم كنيم تا به سمت اجراى 
بهتر و عادالنه تر پيش برويم . به گفته شهردار مشهد مقدس خانه 
بهار بايد همچون او باشد ملك شعرا! تقى زاده خامسى يادآور شد: 
مواجه با آثار تكرارى و يا كپى آثار ديگران تازگى حركت ما را از 
بين خواهد برد. مجدانه تالش كنيم مردم تغيير را حس كنند 

و حس اميد را در رگ هاى شهر جارى كنيم. 

 
آگهي ابالغ اجرائيه  بدينوسيله به خانم زهرا عبدالباقيان فرزند احمد 
سعيد  عرفان  آقايان  و  شميران  از  صادره  شماره535  شناسنامه  به 
بخت فرزند مجيد به شناسنامه شماره5666 صادره از تهران و مجيد 
از  صادره  شماره1131  شناسنامه  به  محمدعلي  فرزند  بخت  سعيد 
تهران همگي به نشاني تهران ونك خيابان مجيدپور بن بست آرمين 
انديش  تامين  وكالت  با  پارسيان  بانك  شود  مي  ابالغ  پالك153 
 86/7/29 مورخ  شماره86002105  قرارداد  استناد  به  پارس 
مبلغ  بر  مشتمل  مبلغ4/459/375/978ريال  وصول  جهت 
1/020/000/000ريال بابت اصل طلب و مبلغ 125/054/795ريال 
بابت سود و مبلغ3/314/321/183ريال بابت خسارت تاخير تاديه 
تا تاريخ 96/5/25 و از آن تاريخ تا تاريخ تسويه كامل مطالبات طبق 
مقررات عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه نموده كه پرونده اجرائي 
به كالسه 139304001012001094/1 در اين اداره، تشكيل شده 
و در جريان اقدام است. چون طبق گزارش مورخ 96/8/9مامور ابالغ 
اداره پست، ابالغ اجرائيه به شما به دليل عدم شناسائي نشاني ميسر 
مورخ 96/10/3  وارده شماره18398  تقاضاي  استناد  به  لذا  نشده 
اسناد رسمي  مفاد  اجراي  نامه  آئين  ماده 18  و وفق  بستانكار  وكيل 
الزم االجرا مفاد اجرائيه فوق الذكر يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود. چنانچه ظرف مدت 10 (ده) روز از 
تاريخ انتشار اين آگهي، كه روز رسمي ابالغ اجرائيه محسوب مي گردد؛ 
اقدام به پرداخت بدهي خود ننمائيد، عمليات اجرائي برابر مقررات عليه 

شما تعقيب خواهد شد. 
همتيار  – رسمي  اسناد  اجراي  دوم  اداره  رئيس  الف        19217/م 

آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي  
خيابان  (تهران  پاسارگاد  فوالد  نورد  مهندسي  شركت  به  بدينوسيله 
آپادانا جنب پمپ بنزين پالك100 طبقه همكف) ابالغ مي شود كه بانك 
رفاه كارگران جهت وصول طلب خود به مبلغ 36/285/374/465ريال 
اصل و خسارت تا تاريخ89/3/4 و از تاريخ مذكور تا روز وصول طبق 
مقررات به موجب سند رهني شماره46010-83/7/1 و 53195-

تنظيمي   87/10/15-55342 و   87/1/24-54495 و   86/9/4
پرونده  و  نموده  اجرائيه صادر  عليه شما  تهران  دفترخانه شماره69 
اجرائي بكالسه ش/ شميران- 6387 دراين اداره تشكيل شده و طبق 
گزارش مامور مربوطه آدرس شما بشرح متن سند فوق شناخته نشده و 
آدرس فعلي شما نيز براي اين اجرا مشخص نمي باشد لذا طبق ماده18 
آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در يكي از جرائد كثيراالنتشار 
آگهي مي شود چنانچه ظرف مدت 10 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  رسمي-  اسناد  اجراي  سوم  اداره  رئيس  الف            19224/م 

زاده  شوشتري  جالل  آقاي  به  بدينوسيله  اجراييه   ابالغ  آگهي 
دوم  متري   18 اميركبير  بلوار  آهن  راه  شهرك  تهران  نشاني:  به 
پ70 ابالغ مي گردد خانم زهرا طومارخاني به استناد سند نكاحيه 
جهت  تهران   84/2/7 مورخ  شماره30  ازدواج  دفتر  شماره4505 
روز  نرخ  به  كه  آزادي  بهار  تمام  طال  عدد سكه  تعداد 110  وصول 
و  نموده  اجرائيه  صدور  به  مبادرت  شما  عليه  شد  خواهد  محاسبه 
و  اداره تشكيل شده  اين  به كالسه 9602049در  اجرايي  پرونده 
در جريان است لذا باتوجه به اينكه ابالغ اجراييه به شما در آدرس 
متن سند ميسر نشده مراتب از طريق درج در روزنامه به شما ابالغ 
ميگردد مقتضي است حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين 
آگهي  نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمائيد در غيراينصورت 

عمليات اجرايي عليه شما ادامه خواهد يافت. 
19220/م الف             رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي – علي نژاد

آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي  
بزرگراه شهيد  به نشاني  به فاطمه وجداني حمزه گالئي  بدينوسيله 
بانك  كه  شود:  مي  ابالغ  واحد20  پ5  ششم  مخبرشمالي  محالتي 
اقتصاد نوين جهت وصول طلب خود به مبلغ 682/408/772 ريال 
روز وصول  تا  مذكور  تاريخ  از  و  تاريخ96/6/7  تا  و خسارت  اصل 
 15481 و  شماره11806  رهني  اسناد  موجب  به  مقررات  طبق 
تنظيمي دفترخانه شماره881 تهران عليه شما اجرائيه صادر نموده و 
پرونده اجرائي بكالسه 9602499 دراين اداره تشكيل شده و طبق 
متن سند  بشرح  آدرس شما  مربوطه  مامور  مورخ96/8/8  گزارش 
فوق شناخته نشده و آدرس فعلي شما نيز براي اين اجرا مشخص 
نمي باشد لذا ب طبق ماده18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه 
مدت  ظرف  چنانچه  شود  مي  آگهي  كثيراالنتشار  جرائد  از  يكي  در 
از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز ابالغ محسوب مي گردد  10 روز 
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  رسمي-  اسناد  اجراي  سوم  اداره  رئيس  الف            19222/م 

آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي  
تسليحات ك  م  وحيديه  نشاني  به  امند  خليلي  به صابر  بدينوسيله 
وصول  جهت  رفاه  بانك  كه  شود  مي  ابالغ  پ66/64  ثاني  كريمي 
تا  خسارت  و  اصل  ريال   965/323/069 مبلغ  به  خود  طلب 
به  مقررات  طبق  وصول  روز  تا  مذكور  تاريخ  از  و  تاريخ92/4/31 
موجب سند رهني شماره51571 تنظيمي دفترخانه شماره69 تهران 
عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائي بكالسه 9300145 
مامور  مورخ93/2/6  گزارش  طبق  و  شده  تشكيل  اداره  دراين 
آدرس  و  نشده  فوق شناخته  متن سند  بشرح  آدرس شما  مربوطه 
ماده18  طبق  لذا  باشد  نمي  مشخص  اجرا  اين  براي  نيز  شما  فعلي 
آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در يكي از جرائد كثيراالنتشار 
آگهي مي شود چنانچه ظرف مدت 10 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  رسمي-  اسناد  اجراي  سوم  اداره  رئيس  الف            19225/م 

با  پالك:   مالك  كدخدا  مريم  خانم  مالكيت  سند  فقدان  آگهي 
يك  دفترخانه  در  شده  مصدق  استشهاديه  برگ  دو  تسليم 
كه  اعالم   96/10/11 مورخ  شماره17016  وارده  طي  فشم 
 1522 پالك  تحت  مسكوني  آپارتمان  ششدانگ  مالكيت  سند 
اوشان  در  واقع  اصلي  سنگ6  از  فرعي  از358  مفروز  فرعي 
مترمربع  مساحت171/62  به  تهران  بخش11  قصران  رودبار 
شماره  به  الكترونيكي139520301041000628  دفتر  در 
گرديد  تسليم  و  صادر  كدخدا  مريم  بنام  چاپي324779الف/94 
كه مالك اعالم كه سند مالكيت مفقود گرديده است و اين اداره 
در اجراي تبصره يك/پنج ماده 120 آئين نامه قانون ثبت درصدد 
صدور المثني سند مالكيت مي باشد لذا بدينوسيله  مراتب اعالم 
مشخصات  با  مالكيت  سند  عنوان  هر  به  يا  شخص  هر  چنانچه  تا 
نمايد  ارائه  دفترخانه  آن  به  معامله  هرنوع  انجام  جهت  را  فوق 
اداره  اين  به  را  مالكيت  سند  معامالت  انجام  از  جلوگيري  ضمن 

نماييد. ارسال 
19221/م الف         جبار عبدل زاده- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك فشم

به  تار  ترك  غالمحسين  آقاي  به  بدينوسيله  اجراييه   ابالغ  آگهي 
نشاني: تهران خ مصطفي خميني كوچه برزن پ200 ابالغ مي گردد: 
خانم فاطمه صابري به استناد سند شماره 472- 1379/5/6 دفتر 
ازدواج شماره176 تهران جهت وصول 124 سكه تمام بهار آزادي 
عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه نموده و پرونده اجرايي به كالسه 
9602084در اين اداره تشكيل شده و در جريان است لذا باتوجه 
به اينكه اجراييه به شما در آدرس متن سند ميسر نشد مراتب از 
ميگردد مقتضي است حداكثر  ابالغ  به شما  روزنامه  طريق درج در 
بدهي  پرداخت  به  آگهي نسبت  اين  انتشار  تاريخ  از  روز  ظرف 10 
خود اقدام ننماييد در غيراينصورت عمليات اجرايي عليه شما ادامه 

خواهد يافت. 
19226/م الف             رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي – علي نژاد

پالك  افراز  قابليت  عدم  درخصوص  ثبتي  واحد  تصميم  آگهي 
مهربان  آقاي  اطالع  جهت  تهران   بخش2  در  واقع  ثبتي416/1 
مالكين  از  احد  مهرانچي  سرور  و  مهرانچي  گوهر  خانمها  مهرانچي 
مشاعي پالك ثبتي يك فرعي از 416 اصلي و يا قائم مقام قانوني 
از  احد  كلخوران  غيور  زهرا  خانم  تقاضاي  به  رسيدگي  در  وي 
مورخ1394/4/21  شماره10982/ش  بوارده  مشاعي  مالكين 
رسيدگي  وقت  تعيين  از  پس  وي  مشاعي  سهم  افراز  بر  مبني 
واحد  تصميم  ثبتي  پرونده  محتويات  و  قانوني  تشريفات  طي  و 
شماره  طي  الذكر  فوق  پالك  بودن  افراز  غيرقابل  بر  مبني  ثبتي 
چون  و  صادر   1396/9/28 مورخ   139685601025036579
مهربان  آقاي  سكونت  محل  نشاني  از  داشته  اعالم  افراز  متقاضي 
و  ندارد  اطالعي  مهرانچي  سرور  و  مهرانچي  گوهر  خانمها  مهرانچي 
نامه  آئين   3 ماده  باستناد  نموده  اعالم  المكان  مجهول  را  نامبرده 
اجراي  نامه  آئين   17 ماده  و  مشاعي  امالك  فروش  و  افراز  قانون 
مفاد اسناد رسمي بدين وسيله يك نسخه از تصوير تصميم واحد 
را  خود  نحوي  هر  به  كه  يا هر شخصي  و  نامبرده  اطالع  ثبتي جهت 
صورت  در  تا  مي گردد  آگهي  ميداند  ذيحق  مرقوم  ملك  به  نسبت 
مرجع  به  آگهي  اين  انتشار  تاريخ  از  روز   10 مدت  ظرف  اعتراض 

ذيصالح قضايي مراجعه و اعتراض خود را تسليم نمايد. 
19215/م الف                  رييس ثبت منطقه نارمك تهران- اردشيرشهميرزادي

ثبتي  پالك  افراز  قابليت  عدم  درخصوص  ثبتي  واحد  تصميم  آگهي 
415 واقع در بخش2 تهران  جهت اطالع آقاي مهربان مهرانچي خانمها 
گوهر مهرانچي و سرور مهرانچي احد از مالكين مشاعي پالك ثبتي415 
اصلي و يا قائم مقام قانوني وي در رسيدگي به تقاضاي خانم زهرا 
شماره10994/ش  بوارده  مشاعي  مالكين  از  احد  كلخوران  غيور 
تعيين  از  افراز سهم مشاعي وي پس  بر  مبني  مورخ1394/4/21 
ثبتي  پرونده  محتويات  و  قانوني  تشريفات  طي  و  رسيدگي  وقت 
تصميم واحد ثبتي مبني بر غيرقابل افراز بودن پالك فوق الذكر طي 
و  مورخ 1396/9/28 صادر  شماره 139685601025036586 
چون متقاضي افراز اعالم داشته از نشاني محل سكونت آقاي مهربان 
و  ندارد  اطالعي  مهرانچي  سرور  و  مهرانچي  گوهر  خانمها  مهرانچي 
نامبرده را مجهول المكان اعالم نموده باستناد ماده 3 آئين نامه قانون 
افراز و فروش امالك مشاعي و ماده 17 آئين نامه اجراي مفاد اسناد 
ثبتي جهت  واحد  تصميم  تصوير  از  نسخه  يك  بدين وسيله  رسمي 
اطالع نامبرده و يا هر شخصي كه به هر نحوي خود را نسبت به ملك 
مرقوم ذيحق ميداند آگهي مي گردد تا در صورت اعتراض ظرف مدت 
10 روز از تاريخ انتشار اين آگهي به مرجع ذيصالح قضايي مراجعه و 

اعتراض خود را تسليم نمايد. 
19216/م الف                  رييس ثبت منطقه نارمك تهران- اردشيرشهميرزادي

آگهي ابالغ اجراييه كالسه پرونده 9602127  بدينوسيله به آقاي 
تهران  از  صادره   7464 شناسنامه  به  نجف  فرزند  عليزاده  حسين 
شهرك  تهرانپارس  حكيميه  تهران  نشاني:  به  متولد1360/6/1 
ولفجر بلوار نور گلستان2 پالك355 ابالغ مي گردد خانم مينا يعقوب 
 84/2/1 مورخ   8342 ازدواج  سند   باستناد  گرده  مقدم  دوست 
دفتر ازدواج 318 تهران جهت وصول بخشي از مهريه خود به تعداد 
صدور  به  مبادرت  شما  عليه  آزادي  بهار  يك  طالي  سكه  عدد   300
اجرائيه نموده و پرونده اجرايي به كالسه 9602127در اين اداره 
اجراييه  ابالغ  اينكه  به  باتوجه  لذا  و در جريان است  تشكيل شده 
در  از طريق درج  مراتب  متن سند ميسر نشده  آدرس  در  به شما 
روزنامه به شما ابالغ ميگردد مقتضي است حداكثر ظرف مدت 10 
روز از تاريخ انتشار اين آگهي  نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام 
نمائيد در غيراينصورت عمليات اجرايي عليه شما ادامه خواهد يافت. 
19208/م الف             رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي – علي نژاد

در  واقع  ثبتي2395/26210  پالك  از  مالكيت  سند  فقدان  آگهي 
بخش10 تهران  آقاي داود كريميان با وكالت از طرف حميد ابراهيمي 
دفترخانه   96/9/2 160075مورخ  شماره  وكالتنامه  بموجب  وكالتاً 
234 تهران طي برگ تقاضا به وارده شماره43811 مورخ96/9/13 
با تسليم دو برگ استشهاديه محلي مصدق كه گواهي امضاي شهود آن 
طي شماره2474 مورخ96/9/11 دفترخانه 1530 تهران ثبت گرديده 
است با اعالم مفقود شدن سند مالكيت ملك مورد آگهي تقاضاي صدور 
المثني سند مالكيت را نموده است كه مراتب در اجراي ماده 120 آئين 
مالكيت ششدانگ يك  گواهي مي گردد: سند  ثبت بشرح ذيل  نامه 
بپالك26210  تفكيكي  قطعه23  بمساحت 126مترمربع  زمين  قطعه 
فرعي از 2395 اصلي بخش10 تهران ذيل ثبت 191297و 526932 
صفحات526و 213 دفاتر1204 و 2727 بنام اكبر علي بابا و شريك 
تسليم  و  صادر   701805 چاپي701804و  بشماره  و  ثبت  بالسويه 
گرديده است و سپس طي سند قطعي شماره74481 مورخ88/3/27 
لذا  است.  گرديده  منتقل  ابراهيمي  حميد  به  تهران  دفترخانه278 
مراتب در اجراي تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
در يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار آگهي مي گردد چنانچه 
كسي ادعاي انجام معامله و يا وجود سند مالكيت را نزد خود داشته باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را بانضمام 
عين سند مالكيت به اين اداره تسليم تا مورد رسيدگي قرار گيرد. 
بديهي است چنانچه در مهلت مقرر اعتراضي واصل نگردد المثني سند 

مالكيت پالك مرقوم صادر و به متقاضي تسليم مي گردد.
19227/م الف    عبدالرضا شاكري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رودكي 

آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي  
بدينوسيله به سيد ميثم طباطبايي به نشاني تهران خيابان پيروزي خ 
چهارم نيروي هوايي فرعي 3/29 پالك114 واحد8  ابالغ مي شود بانك 
پارسيان جهت وصول طلب خود به مبلغ 10/561/279/455ريال 
اصل و خسارت تا تاريخ96/7/30 و از تاريخ مذكور تا روز وصول طبق 
مقررات به موجب سند رهني شماره9884 مورخ93/10/23 تنظيمي 
دفترخانه شماره817 تهران عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده 
اجرائي بكالسه 9603448 دراين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
فوق  سند  متن  بشرح  شما  آدرس  مربوطه  مامور   96/10/3 مورخ 
شناخته نشده و آدرس فعلي شما نيز براي اين اجرا مشخص نمي باشد 
لذا طبق ماده18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در يكي از 
جرائد كثيراالنتشار آگهي مي شود چنانچه ظرف مدت 10 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  رسمي-  اسناد  اجراي  سوم  اداره  رئيس  الف            19218/م 
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