
آگهى راى هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هيات تعيين تكليف مســتقر در ثبت اســناد و امالك شهرســتان سنندج . تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضيان ذيل تاييد گرديده لذا بدين وســيله مشــخصات امالك در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطالع عموم آگهى ميگردد . در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند 
ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم نمايند و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضائى تقديم نموده و گواهى اخذ و تحويل اداره ثبت نمايند . بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض ســند مالكيت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه 
نيست .  بخش 3: ششدانگ يك باب ساختمان بنام نبى فالحى فرزند محمد امين صادره ديواندره تحت پالك 7578 
فرعى از 2712 اصلى بخش ســه به مســاحت 92/73 متر مربع به آدرس سنندج دگايران انتهاى كوچه ضيايى 2 

جنب گاودارى اقبال مرادى . م/الف: 3555- تاريخ نوبت اول : 96/11/10 - تاريخ نوبت دوم: 96/11/26 
بهنام قباد – رئيس ثبت منطقه يك سنندج

اجرائيه
مشخصات محكوم له:ترگل عسگرى خوشبو_خانه دار،نام پدر:ابراهيم،نشانى:صالح آباد30مترى_15مترى 
دوم انتهاى نگارســتان10پ161، محكوم عليه:جوادســبزمنش نام پدر على_خياط،نشانى:مجهول المكان بموجب 
دادنامــه شــماره95_1135مورخ95/11/25دادگاه شــوراى حــل اختــالف شــعبه6حقوقى تجديدنظراســتان 
قطعيــت حاصــل كــرده اســت:محكوم عليــه محكوم اســت بــه پرداخــت نفقــه 94/7/30لغايت تاپايان ســال 
ازقرارماهيانه270/000هزارتومان وازتاريخ95/1/1لغايت صدورحكم ازقرارماهيانه مبلغ290/000هزارتومان 
تعيين واعالم ميگرددبااحتساب مبلغ 1/974/500هزارريال ازبابت هزينه دادرسى وكارشناسى درحق خواهان 

راصادرواعالم مينمايد. محكوم عليه مكلف است پس ازابالغ اجرائيه ظرف ده روزمفاد آنرابموقع اجرابگذارد
شعبه6شوراى حل اختالف بهارستان

آگهى مزايده
به موجب راى شماره 0409_940شعبه دوم وكالسه پرونده 960505/م  اجراى احكام مدنى دادگسترى 
شهرســتان بهارســتان محكوم عليه آقاى ايرج بختيارى  فرزندمحمدحســين اقدام برابر اجرايى درحق محكوم له 
عباس مرادى ومبلغ يك بيســتم ريال بابت نيم عشــردولتى درحق صندوق دولت كه اموال محكوم عليه  حســب 
درخواست محكوم له توقيف وتوسط كارشناس منتخب دادگاه ارزيابى گرديده است كه قرارمزايده اموال توقيفى 
ذيل به تاريخ1396/12/20روزدو شــنبه ســاعت9_10صبح درمحل مزايده به نشــانى نسيم شهرميدان هفت 
تيردادگســترى شهرســتان بهارســتان دفتراجراى احكام مدنى برگزارمى گرددعليهذا افرادى كه مايل به شركت 
درمزايده مى باشندمى توانند درتاريخ فوق الذكرمراجعه وفردياافرادى كه كه باالترين قيمت راپيشنهاددهد به 
عنوان برنده مزايده شــناخته خواهدشد: مشخصات وقيمت پايه اموال توقيفى موردمزايده: موردمزايده عبارت 
اســت از زمينى بــه مســاحت 2812/5مترمربــع موردثبت43709صفحه165دفتر205حوزه ثبتــى رباط كريم 
واقع درســه راه آدران بين شــهرك همدانك وريل راه آهن-كاربرى كشــاورزى مى باشــد.ارزش مزايده حسب 
نظركارشناس:هفتادميليون وسيصدودوازده هزاروپانصدتومان تعيين گرديده است ماده129قانون اجراى احكام 
مدنى:ده درصد پيشــنهادى نقدا از برنده مزايده اخذونامبرده مكلف اســت ظرف يكماه ازتاريخ مزايده باقيمانده 
ثمن موردمعامله رابه صندوق دولت توديع نمايددرغيراين صورت ده درصد وصول شــده به نفع صندوق دولت 
ضبط ومزايده تجديدخواهدشدمتقاضيان ميتوانند پنج روزقبل ازموعدمزايده به اين اجرا مراجعه نمايند تا ترتيب 

بازديدآنان ازمحل مزايده داده شود.
صادق آقاجانى مديردادورز- اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى مزايده
به موجب رايشــعبه 6 دادگســترى شهرستان بهارســتان وكالســه پرونده961980/م اجراى احكام مدنى 
دادگســترى شهرستان بهارستان محكوم عليه مسعودوجالل اركيان محكوم اســت به  اقدام برابراجراييه درحق 
محكوم له اقاى حسين  جعفرى پيرموسائى مالى ازطرف محكوم عليه تعرفه وتوسط كارشناس منتخب دادگاه ارزيابى 
گرديده اســت كه قرارمزايده اموال توقيفى ذيل به تاريخ96/12/22روزســه شــنبه ســاعت9_9:30 درمحل 
مزايده به نشــانى نسيم شهرميدان هفت تيردادگسترى شهرستان بهارستان دفتراجراى احكام مدنى برگزارمى 
گرددعليهذا افرادى كه مايل به شــركت درمزايده مى باشندمى توانند درتاريخ فوق الذكرمراجعه وفردياافرادى 
كه كه باالترين قيمت راپيشــنهاددهند به عنوان برنده مزايده شناخته خواهدشد: مشخصات وقيمت پايه اموال 
توقيفى موردمزايده: موردمزايده عبارت است واحدآپارتمانى درطبقه چهارم واحدبيستم به مساحت77مترمربع 
واقع درگلســتان فلكه دوم خ30مترى كاج پشت دادسراآپارتمان سمت حياط پ15 داراى دواتاق خواب،پذيرايى 
بدون پاركينگ كه به مبلغ70 ميليون تومان برآوردگرديده اســت.  ماده129قانون اجراى احكام مدنى:ده درصد 
پيشــنهادى نقدا از برنده مزايده اخذونامبرده مكلف است ظرف يكماه ازتاريخ مزايده باقيمانده ثمن موردمعامله 
رابــه صنــدوق دولت توديع نمايددرغيراين صورت ده درصد وصول شــده به نفع صنــدوق دولت ضبط ومزايده 
تجديدخواهدشدمتقاضيان ميتوانند پنج روزقبل ازموعد مزايده به اين اجرا مراجعه نمايند تا ترتيب بازديدآنان 

ازمحل مزايده داده شود
قلى پور_دادورزاجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: يوسف قاســم پور نشلى به نشانى رودهن خ دكتر حسابى ، حسابى اول پالك 5 واحد 
12- مشخصات محكوم عليه: 1- محمدرضا پيكانى 2- تقى شعبانى ، مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه 
شــماره 357 مورخ 96/8/15 شــوراى حل اختالف رودهن حوزه اول كه وفق دادنامه شــماره – شعبه – دادگاه – 
قطعيت حاصل كرده است محكوم عليه محكوم است به فك پالك خودرو پژو 206 به شماره شهربانى 915ص82- 
ايران 11 و اســترداد ان در حق محكوم له و نيم عشــر دولتى. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 

1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد. م الف/4945
رئيس حوزه اول شوراى حل اختالف رودهن

گواهى حصر وراثت
خانم فاطمه غفارى به شــماره شناســنامه 5956 به شــرح دادخواست به كالســه 832/2/96 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان حبيب اله غفارى به شماره شناسنامه 32 
در تاريــخ 96/11/8 اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفــوت وى عبارتند از: 1- فاطمه غفارى فرزند 
حبيــب اله به ش ش 5956 صادره از تهــران فرزند متوفى 2- فائزه غفارى فرزند حبيب اله به ش ش 39554 
صادره از تهران فرزند متوفى 3- پرى صادقى فرزند محمد به ش ش 686 صادره از دماوند همسر متوفى ، اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت 
نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/4946
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حبيب اله حسنى بشماره ملى 0439703281 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شــماره 960748 تقديم اين شورا نموده و چنين اشــعار داشته كه شادروان آقاى غالمرضا 
حسنى به شماره شناسنامه 8 در تاريخ 1390/4/9 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
وى عبارتند از: 1- آقاى فضل اله حســنى فرزند غالمرضا به ش ش 10 صادره از دماوند پســر متوفى 2- آقاى 
حبيب اله حسنى فرزند غالمرضا به ش ش 7 صادره از دماوند پسر متوفى 3- آقاى محسن حسنى فرزند غالمرضا 
به ش ش 2 صادره از دماوند پسر متوفى 4- آقاى حسن حسنى فرزند غالمرضا به ش ش 414 صادره از دماوند 
پسر متوفى 5- خانم طاهره حسنى فرزند غالمرضا به ش ش 5 صادره از دماوند دختر متوفى 6- خانم ليال حسنى 
فرزنــد غالمرضــا به ش ش 3 صادره از دماوند دختر متوفى 7- خانم مريم حســنى فرزنــد غالمرضا به ش ش 3 
صــادره از دماونــد دختر متوفى 8- خانم پروين حســنى فرزند غالمرضا به ش ش 402 صــادره از دماوند دختر 
متوفى 9- خانم عفت حاجى ابراهيمى فرزند محمدعلى به ش ش 3 صادره از دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى 
از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/4944
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى مزايده نوبت اول
اجراى احكام مدنى دادگســترى چابهار در پرونده كالســه 960244/ اجرايى در نظر دارد ملك به شــماره 
1013 فرعى از 1840- اصلى را كه ارزش آن توسط كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 6/951/000/000 
ريال ارزيابى گرديده را از طريق مزايده به فروش برساند تاريخ برگزارى مزايده مورخه 96/12/10 ساعت 10 
صبح الى 12ظهر در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى مى باشد كسانى كه تمايل به خريد دارند مى توانند يك 
هفته قبل از برگزارى مزايده از ملك فوق بازديد و قيمت پيشنهادى خود را به اين اجرا اعالم فرمايند كسانى كه 
بيشــترين قيمت را در اين خصوص اعالم فرمايند برنده مزايده مى باشــند و ده درصد مبلغ پيشنهادى از برنده 
مزايده اخذ و به حساب سپرده واريز مى گردد و در صورت انصراف برنده مزايده بعد از كسر هزينه هاى اجرايى 

الباقى مسترد خواهد شد. م الف/736
دادرس اجراى احكام مدنى دادگسترى چابهار

متن آگهى 
مجتمع دادگاه هاى كيفرى دو شهرستان كرمانشاه به موجب كيفرخواست صادره براى متهم سمانه نادرى به 
اتهام ايجاد مزاحمت تلفنى و توهين  تقاضاى كيفرنموده كه جهت رســيدگى به شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر 
كرمانشــاه (109 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه ، بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 9509988323101271 
ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 97/1/21 و ســاعت 11/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
متهم و درخواســت شــاكى و به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/2651
(مدير دفتر شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

آگهــى مربوط به تجديدنظر - آگهى ابالغ دادخواســت و ضمائم تجديدنظــر خواهى به آقاى محمدرضا مقصودى 
پور فرزند على اكبر

تجديدنظر خواه خانم فرزانه ســردارى فرزند شــكراله دادخواست تجديدنظر خواهى به طرفيت تجديدنظر 
خوانده آقاى محمدرضا مقصودى پور فرزند على اكبر نســبت به دادنامه هاى شــماره 9609978310701597 
كالســه  پرونــده  در   1396/10/28 مورخــه   9609978310701679 و   1396/10/12 مورخــه 
9609988310700416 شــعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان كرمانشــاه تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 
346 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و 
چنانچه پاســخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد در غير اينصورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونى نســبت به 

ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد. 
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم سروش زرافشانى فرزند منصور
خواهــان آقــاى / جهان بخش منصورى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / ســروش زرافشــانى فرزند 
منصور به خواسته الزام به ايفاى تعهد (غيرمالى) مبنى بر مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609988311700627 شــعبه 17 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان كرمانشــاه ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
1397/1/27 ساعت 8/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/11029
 منشى شعبه 17 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم پروين رزالنسرى فرزند 
خواهان آقاى / خانم محمد امين نصرتى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم پروين رزالنســرى به 
خواســته مطالبه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609988603600385 شعبه 36 
حقوقى مجتمع شــوراى حل اختالف شهيد بهشتى شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/1/18 
ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت  مجهول 
المــكان بــودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ  انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 دبير شعبه 36 حقوقى مجتمع شوراى حل اختالف شهيد بهشتى شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم يداهللا فتوحى ورمزانى فرزند احمد 
خواهان آقاى / خانم محمد امين نصرتى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم يداهللا فتوحى ورمزانى 
به خواســته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609988603600385 شعبه 36 
حقوقى مجتمع شــوراى حل اختالف شهيد بهشتى شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/1/18 
ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت  مجهول 
المــكان بــودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ  انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 دبير شعبه 36 حقوقى مجتمع شوراى حل اختالف شهيد بهشتى شهرستان كرمانشاه

آگهى حصر وراثت
خانم گل بانو ، شــهرت اسدى حسنوند ، نام پدر حاجى آقا ، بشناسنامه 576 ، صادره از فارسان درخواستى 
بخواسته صدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه مرحوم محمد خون شهرت اسدى حسنوند بشناسنامه 
284 صادره از فارسان در تاريخ 96/1/18 در مسجد سليمان اقامتگاه دائمى فوت و ورثه اش عبارتند از: گل بانو 
اسدى حسنوند ش ش 576 صادره از فارسان 2- توران اسدى حسنوند ش ش 301 صادره از انديكاء – سميه 
اســدى حســنوند ش ش 5550053055 صادره از كوهرنگ – جاويد اسدى حســنوند ش ش 6630077946 
صادره از انديكاء – وحيد اسدى حسنوند ش ش 66300124100 صادره از انديكاء – اميد اسدى حسنوند ش 
ش 6630077954 صــادره از انديكاء – امير اســدى حســنوند ش ش 663013034000 صادره از انديكاء – 
سامره اسدى حسنوند ش ش 663002911 صادره از انديكاء – صديقه اسدى حسنوند ش ش 1960176331 
صادره از مسجد سليمان. اينك با انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت براى يك ماه آگهى مينمايد 
تا هر كس اعتراض دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ انتشــار آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه 
تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى و رسمى كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط است.م الف/17/356
 شوراى حل اختالف شماره يك مسجد سليمان

ابالغ اجرائيه
پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدينوســيله به حســين هاشــمى كه مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى 
شــود طبــق اجرائيــه صــادره 9610427157200308 در پرونده كالســه 960096 بموجب دادنامه شــماره 
9609977157200632 – مورخ 96/07/25 صادره شــعبه دوم شــوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس 
محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ -/30/000/000 ريال بابت اصل خواســته و نيز پرداخت خســارت تاخير 
تاديه مبلغ مذكور از تاريخ صدور چك لغايت زمان اجراى حكم و پرداخت مبلغ 995/000 ريال بابت خسارات ناشى 
از هزينه دادرسى درحق محكوم له مى باشد.پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرايى برعهده محكوم 
عليه مى باشد. بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم، اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين 
متناسب از محكوم له، يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى 
ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج ميگردد تا ظرف ده روز پس 
از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد در غير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت 

به اجراى مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود.
 حدادى-متصدى امور دفترى شعبه 2 شوراى حل اختالف گنبدكاووس

آگهى مفقودى
ســند رسمى به شــماره واگذارى 15843/م/ص/95/7/7 يك قطعه زمين تفكيكى به شماره 343 بلوك 1 
بخش دو شهرســتان بروجرد واقع در اراضى 250 هكتارى به مســاحت 160 متر مربوط به  آقاى حســين مراد نظام 

االسالمى مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. 

بــرگ ســبز و كارت تراكتور مــدل 1391 رنگ قرمز بشــماره پالك ايــران 71- 232 ك 12 بشــماره موتور 
LFW10548Y و شــماره شاسى N3HKA1CE2TAM11649 بنام شمسعلى يوسفى جوانمردى مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

مدرك گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب پيروز اسكندر نژاد فرزند بيرام قليچ  به شماره شناسنامه 
1389  صــادره گنبدكاووس درمقطع كارشناســى ناپيوســته رشــته مهندســى تكنولوژى معمارى صــادره از واحد 
دانشــگاهى دانشگاه آزاد اسالمى واحد گنبدكاووس به شماره 0108/459  مورخه 91/11/18  مفقود گرديده و 
فاقد اعتبارمى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد واحد گنبدكاووس به نشانى: استان 

گلستان-گنبدكاووس-جنب بيمارستان تامين اجتماعى به كد پستى 4979115775 ارسال نمايند.

برگ ســبز خودرو ، ســند قطعى ، خودروى پاترول 2 درب رنگ ســبز يشمى ، كرم متاليك مدل 1377 شماره 
موتور z24045214z و به شــماره شاســى PNK15Z618657 به شــماره انتظامى 232ص32- ايران 78 به نام 

بهروز ابراهيمى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. م الف/4947- دماوند 

ســند كمپانــى ســوارى پژو پارس مــدل 90 به شــماره انتظامــى 975ج31- ايــران 49 و به شــماره موتور 
12490111160 و به شماره شاسى NAAN21CA5BK122448 به نام مذكور هاشمى مطهر فرزند امير مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

شناسنامه(برگ سبز) وسند كمپانى  خودرو پژو 405 بشماره شاسىNAAM01CAVAR309486و شماره 
موتور 12488223888 شــماره پالك ايران 84-794ج 69به نام آقاى حســين درفش مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

گواهى موقت  كاردانى بنام مجيد ســاالرى فرزند موســى به شــماره ملى 4699767273رشته نقشه كشى 
معمارى  دانشــگاه آزاد اســالمى واحد ميناب به شــماره 1417463 مفقود گرديد و از درجه اعتبار ساقط مى باشد 

. بندرعباس

برگ ســبز وســند كمپانى وبرگ فروش خودروســوارى پرايد جى ال ايكس اى به رنگ ســفيد روغنى مدل 
1388به شــماره موتور 2944015 وشماره شاسى  S1412288262613  وشــماره پالك ايران 59 (655د75)

به نام رضا شيخ ويسى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط است . گرگان

مزايده 
درپرونده كالســه 952367 شــعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرســتان گنبدكاووس موضوع محكوميت 
نورمراد ســخاوى فرزنــد خوجه مراد بپرداخت مبلــغ 32/500/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ665/000 
ريــال  بابت هزينه دادرســى و پرداخت خســارت تاخير تاديــه ازتاريخ 1395/08/17 تا زمــان پرداخت كه تا آخر 
ارديبهشت ماه 1396 مبلغ آن 2/162/324 ريال محاسبه ميگردد جمعا" بمبلغ 35/327/324ريال در حق محكوم 
لــه دولــت گلدى نورانى و مبلغ 1/766/366 ريال بابت هزينه اجرا درحق صندوق دولت، كه حســب نامه شــماره 
139405812004000346- 1394/02/28 اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان گنبدكاووس مازاد اول پالك 
ثبتى شماره 883 فرعى از 2 اصلى بخش 11 به مساحت 21646471/6 مترمربع واقع در محدوده اراضى بى بى 
شيروان از محكوم عليه توقيف و مطابق نظريه كارشناس درتاريخ 1395/12/08 به ارزش 450/000/000 ريال 
ارزيابى شــده است با توجه به وجود سابقه بازداشت حسب دستور شــماره 18/15 ارجاعى مورخ 1387/02/28 
داديار شــعبه 4 دادســراى عمومى و انقالب به مبلغ 50/000/000 ريال مقدار 20 سهم مشاع يكصد سهم مشاع 
پالك ثبتى شماره 883 فرعى از 2 اصلى بخش 11 به مساحت 21646471/6 مترمربع واقع در محدوده اراضى بى 
بى شيروان به ارزش 90/000/000 ريال جهت وصول محكوم به و بازداشت مقدم بمبلغ 87/093/690 ريال از 
طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادسرا به فروش ميرسد.1- مطابق نظريه كارشناس منتخب دادگسترى 
كل پالك ثبتى به مبلغ 450/000/000 ريال اعالم گرديده است كه مقدار 20 سهم مشاع يكصد سهم مشاع پالك 
ثبتى شماره 883 فرعى از 2 اصلى بخش 11 به مساحت 21646471/6 مترمربع واقع در محدوده اراضى بى بى 
شــيروان به ارزش 90/000/000 ريال جهت وصول محكوم به و بازداشــت مقدم بمبلغ 87/093/690 ريال از 
طريق مزايده بفروش ميرســد2 – مزايده از مبلغ اعالمى كارشــناس شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته 
مى شــود3- موعد مزايده روز دوشــنبه مورخه1396/12/21 ساعت 9 الى 10 ميباشــد 4- مزايده براى جلسه 
دوم تشكيل ميگردد5-مكان مزايده اجراى احكام مدنى شعبه اول حقوقى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى 
باشــد6-متقاضيان ميتوانند پنج روز قبــل از تاريخ مزايده از ملك مذكور بازديــد نمايند7-اين آگهى فقط در يك 
نوبت منتشــر مى گردد.8- برنده مزايده مكلف اســت ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به صندوق 
دادگســترى توديع و الباقى آنرا در مهلت يك ماه به حســاب مذكور واريز و فيش آنرا ارايه نمايد.در غير اينصورت 
مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضيط مى گردد 9-  بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است 

10- بديهى است مالكيت برنده مزايده مشمول قانون امالك مشاعى خواهد بود.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

مزايده 
درپرونده كالســه 950208 شــعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرســتان گنبدكاووس موضوع محكوميت 
پرويز على محمدى و شــهرام على محمدى فرزند پرويز به نشــانى:گنبدكاووس-خيابان حافظ جنوبى-روبروى پاساژ 
حافظ-كوچــه 5- تعميــرگاه تخصصى على محمــدى بپرداخت مبلــغ 168/500/000 ريال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 5/405/000 ريال  بابت هزينه دادرسى و پرداخت مبلغ 6/066/000 ريال بابت حق الوكاله جمعا 
بمبلغ 179/971/000 ريال درحق محكوم له مهدى مطيعى فرزند اســماعيل به نشــانى: سارى-كمربندى غربى-

كوى شــهيد اكبرى فروشــگاه مطيعى و مبلغ 8/998/550 ريال بابت هزينه اجرا درحق صندوق دولت در مجموع 
بمبلغ 188/969/550 ريال كه در آن و حســب گزارش شــماره 96,8519,5,641 مورخ 1396/06/09 و بشرح 
صورتجلســه مورخ 1396/06/08 كالنترى12 شهرستان گنبدكاووس تعداد يكدستگاه دياگ خودرو مولتى دياگ 
عيب ياب امگا شــامل لپ تاپ 15 اينچ لنوو با كابل مخصوص و تعداد يكدســتگاه دياگ تنظيم كيلومتر و كامپيوتر 
ايكو دياگ شامل لپت تاپ 15 اينچ لنوو با كابل مخصوص و دستگاه سون پرو و دستگاه قام آبد 5000 و يكدستگاه 
تنظيم موتور اس اســكوپ 2000 گازســوز با مانيتور14 اينچ ال جى فول و تعداد يكدســتگاه النچ بى ســيم فول 
النچ و تعداد يكدســتگاه پمپ باد بزرگ ســليندر اكو قرمز رنگ از محكوم عليه شهرام على محمدى توقيف و تحويل 
امين آقاى ايمان يوســف نژاد بشــماره تماس 09114501014 گرديده اســت مطابق نظريه كارشــناس درتاريخ 
1396/09/14 ارزش يكدســتگاه ديــاگ خودرو مولتى دياگ عيب ياب امگا شــامل لپ تــاپ 15 اينچ لنوو با كابل 
مخصوص بمبلغ 35/000/000 ريال و ارزش يكدستگاه دياگ تنظيم كيلومتر و كامپيوتر ايكو دياگ شامل لپت تاپ 
15 اينچ لنوو با كابل مخصوص و دســتگاه ســون پرو و دستگاه قام آبد 5000 بمبلغ 50/000/000 ريال و ارزش 
يكدســتگاه تنظيم موتور اس اسكوپ 2000 گازســوز با مانيتور14 اينچ ال جى فول بمبلغ 15/000/000 ريال و 
ارزش تعداد يكدستگاه النچ بى سيم فول النچ بمبلغ 3/000/000 ريال و ارزش تعداد يكدستگاه پمپ باد بزرگ 
ســليندر اكو قرمز رنگ بمبلغ 10/000/000 ريال جمعا بمبلغ 140/000/000 ريال ارزيابى شــده اســت جهت 
وصول محكوم به از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادسرا به فروش مى رسد 1-مطابق نظريه كارشناس 
منتخب دادگسترى كل اموال توقيف شده به مبلغ 140/000/000 ريال اعالم گرديده است جهت وصول محكوم 
به بمبلغ-/188/969/550 ريال از طريق مزايده بفروش ميرسد2-مزايده از مبلغ اعالمى كارشناس شروع و به 
باالترين قيمت پيشنهادى فروخته ميشود. 3-موعد مزايده روز سه شنبه مورخه 1396/12/22 ساعت 9 الى10 
ميباشــد4- مزايده براى جلســه اول تشــكيل ميگردد5-مكان مزايده شــعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى 
شهرستان گنبدكاووس مى باشد6-متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند7-
اين آگهى فقط در يك نوبت منتشــر ميگردد.8- برنده مزايده مكلف اســت ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى 
المجلس به صندوق دادگسترى توديع و الباقى آنرا در مهلت يك ماه به حساب مذكور واريز و فيش آنرا ارايه نمايد.
در غير اينصورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضيط مى گردد 9-  بهمراه داشــتن كارت شناســايى معتبر براى 

متقاضيان الزامى است
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان
نظــر بــه اينكــه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و... قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد 
مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد 
ماده 3 قانون مذكور دردو  نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد. * قريه بيجاربنه   الهيجان سنگ اصلى 
يك   بخش 14 گيالن به شماره فرعى زير : پالك فرعى  10769  مفروز از 392- صمد محمودى رودپشت  فرزند 
عبدالعلى  به ش ش 502  و كدملى 2721188968 صادره از الهيجان ششــدانگ يكبابخانه و محوطه بمســاحت 
169/45 مترمربع از مورد مالكيت نســقى حاجى باقرى الشــيدانى  به استناد راى 139660318005002922 
مورخه 1396/10/16 هيات  . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود 
مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اســناد الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تسليم و گواهى انرا 
به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور 
سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه  متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ 
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مزايده نوبت  اول
درپرونده اجرايى كالسه 962783 شوراى حل اختالف گنبدكاووس آقاى مرتضى حاج محمدى محكوم است به 
پرداخت مبلغ-/21/640/000 ريال درحق محكوم له آقاى غالمرضا افشارپور و پرداخت مبلغ-/1/082/000 
ريــال بابت هزينه اجرا درحق صندوق دولت كه درقبال بدهى نامبرده اموالى شــامل: ســه قپان ديجيتالى و يك 
قپان ســنگى يك تنى توقيــف گرديده كه از طريق مزايده حضورى به شــرح ذيل به فروش مى رســد: 1-مطابق 
نظريه كارشــناس امالك مورد مزايده به مبلــغ-/24/000/000 ريال ارزيابى گرديده اســت2-مزايده ازمبلغ 
كارشناســى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته ميشــود.3-مكان مزايده درشعبه اجراى مدنى شوراى 
حل اختالف شهرستان گنبدكاووس ميباشــد4-موعد مزايده روز شنبه مورخ 1396/12/19 ساعت 10 الى 11 
صبح مى باشد. 5-متقاضيان شركت درجلسه مى توانند پنج روز قبل ازتاريخ مزايده ازاموال مورد مزايده ديدن 
نمايند.6-مزايده مذكور براى نوبت اول تشكيل مى گردد 7-همراه داشتن كارت ملى براى متقاضيان الزامى مى 
باشد8-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس ومابقى آنرا حداكثرظرف مهلت 
يكماه به صندوق دادگسترى توديع و فيش آنرا ارايه نمايد درغيراين صورت ده درصد واريزى به نفع دولت ضبط 

ومزايده تجديد خواهد شد. 
 بهارى-مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله به آقاى رضا كريم زاده مالســرائى فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى حسن اسفنديارى 
دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت شــما به شعبه 14 شوراى حل اختالف ســبزوار ارائه و به كالسه 
14/96/744 ثبت و براى روز يكشــنبه مورخ 96/12/27 ســاعت 17:30 وقت رسيدگى تعيين گرديده است. 
لذا به اســتناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى گردد شــما مى توانيد قبل 
از رســيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 14 شهرستان سبزوار مستقر در مجتمع شماره يك به نشانى 
چهارراه دادگسترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله به آقاى سيدحســين رضوى فرزند ســيدرضا فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى حسن 
اسفنديارى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت شما به شعبه 14 شوراى حل اختالف سبزوار ارائه و به 
كالســه 14/96/742 ثبت و براى روز يكشــنبه مورخ 96/12/27 ساعت 16:30 وقت رسيدگى تعيين گرديده 
است. لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج مى گردد شما مى توانيد 
قبل از رســيدگى به دبيرخانه شــوراى حل اختالف شعبه 14 شهرستان ســبزوار مستقر در مجتمع شماره يك به 
نشــانى چهارراه دادگســترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله به آقاى محمدعلى كرابى فرزند محمدحســن فعال مجهول المكان ابالغ مى شــود كه آقاى حسن 
اسفنديارى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت شما به شعبه 14 شوراى حل اختالف سبزوار ارائه و به 
كالسه 14/96/743 ثبت و براى روز يكشنبه مورخ 96/12/27 ساعت 17 وقت رسيدگى تعيين گرديده است. 
لذا به اســتناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى گردد شــما مى توانيد قبل 
از رســيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 14 شهرستان سبزوار مستقر در مجتمع شماره يك به نشانى 
چهارراه دادگسترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم يداله ترك شوند فرزند عباسخان
خواهان اداره منابع طبيعى بهار دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى يداله ترك شوند به خواسته خلع يد و 
مطالبه خســارت وارده به اراضى ملى و خســارات دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609988130200378 شــماره بايگانى 960382 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان بهار 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/2/4 ســاعت 09/00 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس ازتاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م الف/3209
شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان بهار

اجرائيه
شــماره اجرائيه 9610422522900228 شــماره پرونده 9509982522900730 شــماره بايگانى 
950735 مشــخصات محكوم له حســين اشرف پيرسلطان فرزند محرم نشــانى قم – يزدانشهر دانيال 22 ك 
24 پ 5 مشــخصات محكوم عليه رضا على خانى نشــانى مجهول المكان محكوم به: بموجب درخواســت اجراى 
حكم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9609972522901175 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 
22000000 ريال بابت دين بعالوه هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه چك موصوف از تاريخ سررسيد آن 

لغايت زمان اجراى حكم در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام .
مسئول دفتر شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- سعيد مقتصدى

اجرائيه
شــماره اجرائيه 9610422522600170 شــماره پرونده 9609982522600168 شــماره بايگانى 
960168 مشــخصات محكوم له عباس چزانى شــراهى فرزند مجيد نشــانى قم – پرديســان – بلوار بصيرت 
– خيابــان فقاهــت – ســاختمان آل ياســين طبقه اول مشــخصات محكوم عليــه محمد قاســمى زاديان محكوم 
به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 9610092522600486 و شــماره دادنامه مربوطه 
9609972522600345 محكوم عليه محكوم است پرداخت مبلغ 12000000 ريال بابت اصل دين بعالوه 
هزينــه دادرســى به مبلغ 1500000 ريال و حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تاديــه چك موصوف از تاريخ 
سررســيد آن لغايت زمان اجراى حكم به حسب شــاخص بهاى بانك مركزى ايران در حق خواهان بانضمام نيم 

عشر دولتى هزينه اجراى احكام .
مسئول دفتر شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم
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تامين اجتماعى شعبه اسالم تعداد 18130 نفر از جمعيت 
اين شهر را تحت پوشش خود دارد

ــش تامين اجتماعى شعبه اسالم در يكسال  جامعه تحت پوش
گذشته 5 درصد رشد داشته است . 

ــى رياست تامين اجتماعى شعبه اسالم در حاشيه   ناصر عباس
ويژه برنامه هاى گراميداشت دهه فجر با اشاره به مطلب فوق اظهار 

ــتمرى بگيران تحت پوشش در سالجارى با 10  ــت : تعداد مس داش
درصد رشد به 959 نفر رسيده است .

ــان افزود : بمنظور انجام تعهدات بلند مدت در قالب انواع  ايش
مستمرى ها لغايت آذرماه بيش از 96 ميليارد ريال پرداخت گرديده 

است . عباسى با اشاره به اينكه كارفرمايان اسالم بيش از 45 ميليارد 
ريال به تامين اجتماعى بدهكار ميباشند اذعان داشت : در سال 96 
بيش از 6700 جلد دفترچه درمانى توسط اين شعبه صادر ، تجديد 

و تامين اعتبار گرديده است .

تعديل مثبت 26درصدى سود شركت فوالد 
مباركه اصفهان

شركت فوالد مباركه براى دومين بار در سال 1396 
ــص اعلــام كـــرد و  ــود خال تعديل مثبت پيش بينى س
ــــاس پيش بينى سود خالص اين شركت  بـــر ايــن اس
براى سال مالى منتهى به 1396,12,29 با تعديل مثبت 
26درصدى به رقم 5 هزار و 145ميليارد تومان و به ازاى 

هر سهم 686 ريال رسيد.
معاون اقتصادى و مالى شركت فوالد مباركة اصفهان 
با اعالم اين خبر افزود: موفقيتهاى روزافزون شركت فوالد 
ــاية تالش و افزايش بهره ورى همة  مباركة اصفهان در س
ــه از ظرفيتهاى تجهيزاتى نصب  ــتفادة بهين همكاران، اس
ــد محصوالت،  ــى در تولي ــب ركوردهاى پياپ ــده، كس ش
ــكيل  ــش نرخ فروش محصوالت و مديريت اقالم تش افزاي

دهندة بهاى تمام شده حاصل شد.
وى با تأكيد بر اينكه شركت فوالد مباركه طى 9ماهة 
سال جارى توانست با تحقق 3هزار و 680ميليارد تومان 
سود خالص و به ازاى هر سهم 491 ريال، 90درصد سود 
ــش دهد، افزود: اين شركت  پيش بينى قبلى خود را پوش
با تحقق 571 ريال سود به ازاى هر سهم در 10ماهة سال 
96، پيش بينى سود خالص تا پايان سال 96 را با تعديل 

مثبت 26درصدى به 686 ريال افزايش داد.

بازديد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى 
از پروژه احداث تأسيسات بهداشتى فاضالب 

رودسر
به گزارش دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى شركت 
ــازمان مديريت و ــتان گيالن ، رياست س  آب و فاضالب اس

 برنامه ريزى استان به همراه فرماندار رودسر از محل اجراى 
ــر بازديد  ــع آورى و تصفيه خانه فاضالب رودس ــروژه جم پ

نمودند. 
ــا اعالم اين  ــر ب ــار غالمپور مدير امور آبفاى رودس مازي
ــه كميته برنامه ريزى شهرستان،  خبر افزود: پيش از جلس
دكتر محمدى رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان 
گيالن به همراه فرماندار طى بازديد از پروژه احداث تأسيسات 
بهداشتى جمع آورى و تصفيه فاضالب شاهد روند پيشرفت اين 
پروژه بودند. غالمپور در ادامه افزود: اين طرح شامل 16واحد 
ــتگاه پمپاژ ، 11/5كيلومتر خطوط اصلى، 54 كيلومتر  ايس
ــه به ظرفيت نهايى  ــوط فرعى و يك واحد تصفيه خان خط
10500متر مكعب در شبانه روز و ظرفيت در دست ساخت 
آن 7500متر مكعب در شبانه روز براى مدول اول اجرايى مى 
ــد كه جمعيتى معادل 38000 نفر را تحت پوشش قرار   باش

خواهد داد.
ــال  ــاره به پيش بينى عمليات اجرايى در س ــا اش وى ب
ــت: اجراى 1 كيلومتر خطوط اصلى و خطوط فرعى  96 گف
ــهيد انصارى و  ــهرك ش ــعابات آن در ش ــراه نصب انش بهم
 خريد 500 مترمربع زمين براى احداث تصفيه خانه محلى

 ( لوكال) از اهم موارد مى باشد كه طبق موافقتنامه اين طرح 
26/47درصد  پيشرفت فيزيكى داشته است.

راهبرد شركت فوالد مباركه 
اصـفـهـان

 
ــن حداكثر  تامي در ضرورت 
ــى از طريق  ــازار داخل نياز ب
افزايش توليد و اولويت دهى بازار داخلى به صادرات 
ــال 1396، چهار  ــا در 10 ماه اول س ــد ت موجب ش
ــوالت فوالدى  ــزار تن انواع محص ــون و829 ه ميلي
ــده كه نسبت به مدت  تخت به بازار داخلى عرضه ش

مشابه سال قبل 25 درصد رشد داشته است.
ــروش و بازاريابى فوالد  محمود اكبرى معاون ف
ــوالد مباركه  ــه محصوالت ف ــه وضعيت عرض مبارك
ــى كرد و گفت:  ــاى اخير را اينگونه ارزياب ــاه ه در م

ــرى بازارهاى داخلى به عنوان يكى از  تامين حداكث
ــتور  ــاى اصلى فوالد مباركه همواره در دس راهبرده
ــت؛ به نحوى كه از سال 1394 تاكنون  كار بوده اس
ــوالد مباركه در بازارهاى  ميزان عرضه محصوالت ف
ــت. به  ــده اى مواجه بوده اس ــد فزاين ــى با رش داخل
عبارتى ميزان فروش شركت در داخل كشور كه در 
ــال 94 بالغ بر 3 ميليون و 330 هزار تن بوده، در  س
ــد 42 درصدى به 4 ميليون و 718  ــال 95 با رش س
ــال 96 به 4 ميليون 830  هزار تن و در 10ماهه س

هزار تن افزايش يافته است.
ــطح از توليد  ــا اينكه  اين  س ــاط ب وى در ارتب

ــازار داخلى، چه تاثيرى بر  و فروش محصوالت در ب
ــت گفت:يكى از  ــته اس واردات اين محصوالت داش
ــور كه دقيقا  ــتاوردهاى بزرگ صنعت فوالد كش دس
در راستاى سياستهاى مورد نظر مقام معظم رهبرى 
ــش توليد و عرضه  ــت؛ افزاي در اقتصاد مقاومتى اس
ــور و كاهش واردات  محصوالت فوالد در داخل كش

اين محصوالت بوده است.
ــش توليد در  ــر افزاي ــالها در اث ــى اين س در ط
ــازار داخل،  ــه و عرضه آن به ب ــركت فوالدمبارك ش
ــوالدى از رقم 3 ميليون و 700 هزار  واردات ورق ف
ــون و 800 هزار تن در  ــال 94 به 2 ميلي ــن در س ت

سال 95 و 1 ميليون و 640 هزار تن در 9 ماهه 96 
كاهش يافته است.

ــن ادامه داد مهمترين  ــود اكبرى هم چني محم
ــد در فوالدمباركه،  ــه تولي ــن برنام ــل در تعيي عام
سفارش مشتريان است. در طى سالهاى اخير تاكيد 
ــو و تالش و  ــد فوالدمباركه از يك س ــت ارش مديري
ــواره در تامين  ــد تا هم ــش كاركنان موجب ش دان
ــت نماييم. افزايش  ــتريان حرك نيازهاى جديد مش
ــالها گواهى بر  توليد محصوالت ويژه در طى اين س

اين رويكرد است.
ــتريان،  ــت برخى مش همچنين بنا به درخواس
ــزى نمود تا درصد  ــركت فوالد مباركه برنامه ري ش
ــت كمتر از 3 ميليمتر را  ــد كالف گرم با ضخام تولي
افزايش دهد، به همين علت توليد و عرضه ضخامت 
ــر از 3 ميليمتر به بازار داخلى از 749 هزار تن  كمت
ــون و 615 هزار تن  ــك ميلي ــال 1394 به ي در س
ــيده كه اين توليد رشدى 115  ــال 1395 رس در س
ــبختانه در ده ماهه  ــاهد بوده و خوش درصدى را ش
امسال نيز با رشدى حدود 30 درصد به يك ميليون 

و 735 هزار تن رسيده است.

ــى قاعده اى  ــورت كل ــه ص ــه ب در فوالدمبارك
ــوع محصول كه از  ــت و آن اينكه هر ن حكمفرما اس
ــركت  نظر فنى در محدوده توليد خطوط مختلف ش
ــرار دارد، با بهره گيرى از دانش و همت همكاران با  ق
ــل از واردات و همچنين حضور  ــدف رفع نياز داخ ه
ــركت در بازارهاى هدف صادراتى، اقدام به توليد  ش

آن مى شود.
اين اراده از طريق توسعه هاى مختلف عمودى 
ــركت انجام  ــال ها در ش ــى كه در طى اين س و افق
پذيرفته قابل تحقق مى باشد و گام هاى بلندى هم 

در اين راستا برداشته شده است.
ــوالد مباركه  علت  ــروش و بازاريابى ف معاون ف
ــش واردات در توليد ملى را افزايش توليد  تاثير كاه
ــركت و افزايش عرضه به بازار داخلى در دو سال  ش
ــت و گفت: واردات محصوالت فوالدى  گذشته دانس
ــارى واردات 27  ــال ج ــته و در س روند نزولى داش
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافته 
ــت كه اين موضوع كمك زيادى به جلوگيرى از  اس
ــور نموده و موجب شده تا زنجيرهاى  خروج ارز كش

از صنايع و معادن در رونق نسبى قرار گيرند.

 افزايش 25 درصدى عرضه محصوالت
 فوالد مباركه اصفهان به بازار داخلى

 اجراى عمليات باى پسينگ
در شهرستان بهارستان 

ــگيرانه در موارد  ــدام پيش ــه منظور اق ب
ــوادث ، عمليات باى آبفاى تهران ــرورى و بروز ح ض

ــيم  ــزن ذخيره اى نس ــينگ در مخ پس
شهر اجراء گرديد . 

ــردارى آبفاى  ــارت بر امور بهره ب ــر را معاون نظ اين خب
ــت : با عنايت به  ــتان تهران اعالم كرد و گف ــوب غربى اس جن
ــكالتى متعدد از جمله كدورت آب شرب و يا  احتمال بروز مش
ــى مخازن و ... عليهذا  ــتگى و اختالل در خطوط خروج شكس
ــگيرى از هرگونه قطعى و يا  ــتا و به منظور پيش در همين راس
مشكل كيفى آب آشاميدنى، موضوع اجراى پروژه باى پسينگ 
( ارتباط كنار گذر ) در دستور كار قرار گرفته و مطابق برنامه 

زمانبندى شده در برخى از مخازن حال انجام است . 
ــاره به اجراى اولين پروژه  ــايى فر با اش محمدرضا شمس
باى پسينگ يادآور شد : اين عمليات با صرف اعتبارى معادل 
ــارى و داخلى و با  ــل اعتبارات ج ــال از مح ــون ري 350 ميلي
ــاد حوضچه و اجراى لوله گذارى به طول 25 متر و نصب  ايج
ــيرفلكه اصلى در مخزن  ــاالت و همچنين ش ــيرآالت و اتص ش
ــهر انجام گرديد . كه با اجراء و اتمام اين  ــيم ش ــماره 1 نس ش
ــوادث احتمالى مخصوصا  ــات در صورت بروز هر گونه ح عملي
ــدورت آب كل  ــگيرى از ك ــاد كدورت در آب امكان پيش ايج
ــهروندان و مشتركين  ــرب ش مخزن و همچنين انتقال آب ش

بصورت پمپاژ مستقيم قابل انجام مى باشد .
ــان  ــركت خاطرنش معاون نظارت بر امور بهره بردارى ش
ــهرهاى  ــاخت : اجراى اين عمليات در تعدادى از مخازن ش س
ــه نيز به بلحاظ ضرورت موضوع و مطالعات صورت گرفته  تابع
ــتور كار قرار دارد . و اميدواريم با تامين اعتبارات الزم  در دس

و در زمان تعيين شده عملياتى گردد . 

 افتتاح پروژه هاى مديريت جهادكشاورزى 
شهرستان مينودشت

ــومين روز از دهه مبارك فجر 13  در س
ــاورزى مديريت جهاد ميـنودشـت ــروژه بخش كش پ

كشاورزى شهرستان مينودشت از جمله 
ــاليزارى قره  ــق ش ــازى اراضى نس پروژه تجهيز و يكپارچه س

محمودلو با حضور امام جمعه اين شهرستان افتتاح شد.
ــتاندار ، وزيرى فرماندار  ــم غراوى معاون اس در اين مراس
ــازمان  ــازمان س ــت، كمال غريبى مدير آب وخاك س مينودش
ــتگان مدير جهاد كشاورزى  ــتان ، شايس ــاورزى اس جهاد كش
ــتان حضور  ــرداران شهرس ــووالن و بهره ب ــت و مس مينودش

داشتند.
ــاورزى  ــروژه بخش كش ــتگان گفت: 13 پ ــل شايس خلي
ــا اعتبار  ــت ب ــتان مينودش ــاورزى شهرس ــت جهادكش مديري
ــتغالزايى 44 نفر و بهرمندى 450  29859 ميليون ريال و اش

خانوار به بهره بردارى مى رسد.
ــازى اراضى  ــوص پروژه تجهيز و يكپارچه س وى در خص
ــق شاليزارى قره محمودلو يادآور شد: ميزان تسهيالت اين  نس
پروژه 5200 ميليون ريال است كه در سطح 7/45 هكتار اجرا 
شد.وى بيان كرد: افزايش راندمان مصرف آب ، دسترسى آسان 
به مزارع، راه عبورى ماشين االت، امكان استفاده از تكنولوژى 

نوين كشاورزى و غيره را از اهداف اين طرح دانست.
ــاورزى  ــازمان جهادكش كمال غريبى مدير آب وخاك س
ــاركتى  ــم گفت: مديريت مش ــتان در اين مراس ــتان گلس اس
ــطيح و يكنواختى  ــت ، همچنين تس ــداف ديگر طرح اس از اه
قطعات براى بهره ورى بهتر آب انجام شد. وى در ادامه افزود: 
ــه فرماندار قطعه زمينى را در اختيار اين پروژه بگذارند  چنانچ
احداث آب بند به منظور كنترل سيالب نيز در طرح گنجانده 

مى شود.

 ارتفاعات جنوب مشهد بايد براى نسل آينده
 حفظ شود

غالمعلى صادقى در نشست خبرى ويژه 
ــترى كل مـشـهـد ــه در دادگس ك ــر  ــه فج ده

ــان رضوى برگزار شد اظهار كرد:  خراس
ــتان طى  يكسال  ــت كيفرى قوه قضائيه و مديريت اس سياس
ــل امنيت و  ــه مخ ــم خاص ك ــا جراي ــورد ب ــته در برخ گذش
ــده  ــراها با يك رويه واحد انجام ش ــد، در همه دادس آرامش ان
ــمى در جرايم خاص  ــاس آمار مراجع رس ــت و امروز براس اس

شاهد كاهش هستيم.
ــزود: تعدادى از اين  ــات اخير اف وى در ارتباط با اغتشاش
ــايى و  ــتان شناس ــه شهرس ــتان و دو يا س ــراد در مركز اس اف
دستگير شده اند و پس از شروع تحقيقات، عمده آنها با اظهار 
ــد و تحقيقات  براى تعداد  ــاعدت قرار گرفتن ندامت مورد مس
ــه معاندين ادامه  ــان ب ــتگى ش اندكى كه به خاطر احراز وابس
ــات و تعارف  ــى كه تخلف كرده اند بدون  مماش دارد و مديران

مجازات مى شوند.
ــان رضوى در  ــالب مركز خراس ــى و انق ــتان عموم دادس
ــده اين ها در  ــت: تعداد عم ــات اعتبارى گف خصوص موسس
ــپين در تهران مورد بررسى هستند و  قالب زير مجموعه كاس
ــراى تهران رسيدگى مى شود و موسساتى  8 تعاونى در دادس
ــراى ما قابل بررسى است.  مانند افضل توس و وحدت در دادس
صادقى در رابطه با دو شركت پرديس بان و پديده شانديز 
ــان ابراز كرد: اين دو شركت نيز، دايره بررسى اش  و مشكالتش
خارج از استان ما است و آن ميزانى كه مربوط به ما بوده است 
ــايى افراد صورت گرفته و تا االن اگر پرونده را به دادگاه  شناس
ارسال نكرده ايم به دليل مهلت خواستن اين دو شركت مبنى 
ــت و اميدواريم در  ــان به سهام داران اس بر پرداخت وجوه ش

هفته هاى آينده بخشى از وجوه را به مردم پرداخت شود.

 رزمنده دالوركرماني كه در22بهمن64
مدال شهادت گرفت

ــام خانوادگي:دهقاني          ــر  ن ــاج اصغ  نام:ح
تاريخ تولد: 1337 تاريخ شهادت: 22 بهمن كـرمـــان

ــرا(س)     محل  ــز عمليات:يازه 1364رم
شهادت:فاوعراق نام عمليات:والفجرهشت   محل عمليات: اروندرود 
شهيدحاج اصغردهقاني ازحماسه سازان عمليات والفجرهشت بود 
كه همزمان باايام پيروزي انقالب اسالمي 22بهمن1364درمنطقه 

فاوعراق به شهادت رسيد.
ــان همزمان بااعتراضات ملت ايران درمقابل  دوران جواني ايش
ــربازي مي  ــان وي به خدمت س ــود.درآن زم ــوي ب ــت پهل حكوم
ــالت خود  ــركت دراعتراضات وپخش اعالميه وشعار،رس رفت،باش
ــام داد.وهنگام پخش اعالميه  ــالم  وميهن خويش انج رادرقبال اس
ــط عمال ساواك  ــجدقائم(عج) كرمان توس امام خميني(ره)درمس
دستگيروبه زندان منقل شد. وي نه تنها اراده اش سست نشدبلكه 
براي ادامه مبارزات مصمم تر گرديد. باشنيدن فرمان امام خميني(ره)

ــربازي درحكومت طاغوت جايزنيست،ازسربازي  مبني براينكه س
ــركتي فعال  ــوي فراركردودرمبارزات ايام دهه فجر،ش حكومت پهل
ــالمي،آماده اعزام به خدمت سربازي  ــت.  باپيروزي انقالب اس داش
ــربازي  ــد.بعدازچندماه ازخدمت س ــالمي ش درنظام جمهوري اس
مجددراهي جبهه هاي حق عليه باطل شدودرعمليات هاي زيادي 
چون خيبر،بدر،والفجرهشت و...شركت كرد.  درعمليات بدربه شدت 
مجروح گرديد،به طوري كه همه اززنده ماندنش قطع اميدكردند،ولي 
ــت. ــراري به جبهه بازگش ــود بابي ق ــت هاي خ ــداواي جراح بام

شهيدباكاروان لشكر41دوباره راهي جبهه مي شود،درهنگام غواصي 
ــده بود،دچارتشنج شده  به دليل اينكه هنوز زخم هايش خوب نش
ــتورفرمانده گردان مرخص شده  ونيمي ازصورتش فلج گرديد.بادس
وچندروزي راتحت عمل فيزيوتراپي قرارگرفت.و سرانجام هنگام اذان 

ظهرردر22بهمن1364 درمنطقه فاو عراق به شهادت رسيد.
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