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 آگهــى قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــى اراضى و 
ســاختمان هاى فاقد سند رســمى حوزه ثبتي شهركرد 

بخش ده استان چهارمحال و بختياري
به دســتور مــواد يك و ســه قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و 
ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيأت 
مندرج در قانون مذكور مســتقردر اداره ثبت اســناد و 

امالك شــهركرد مورد رسيدگى و رأى آن صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح 
ذيل آگهى مى گردد :

امالك واقع درابنيه شهركرد به شماره پالك 1- اصلى
آقاي محمدرضا محمديان ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 44/ 104 
متر مربع قســمتي از پالكهاي 1298 الي1300 فرعي خريدارى شده مع الواسطه 

از فتح اله محمديان
خانم مريم محمديان ششــدانگ يك باب ســاختمان به مساحت 19/ 24 متر 
مربع قســمتي از پالكهاي 1298 الي1300 فرعي خريدارى شــده مع الواسطه از 

فتح اله محمديان
خانم زهره حسين زاده دهكردي ششدانگ يك باب خانه به مساحت 35/ 98 
متر مربع قسمتي از پالك 1220 فرعي خريدارى شده مع الواسطه از عبدالرحيم 

فاضل دهكردي
امالك واقع در قريه شهركرد به شماره پالك 2- اصلى

9142 فرعي خانم زهرا احمد پور دهكردي نســبت به ســه دانگ مشــاع از 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 28/ 92 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه 

از مريم بيگم حسيني
9142 فرعــي آقــاي اميرحســين پيش دار نســبت به ســه دانگ مشــاع از 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 28/ 92 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه 

از مريم بيگم حسيني
10329 فرعي آقاي محمدتقي نوروزي هاروني ششدانگ يك باب ساختمان به 

مساحت 336 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از علي رئيسي
12147 فرعي آقاي ايمان نظري واناني ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 

92/ 152 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از ميرزا رضا كريمي
14771 فرعي آقاي فرج اله كريمي دهكردي ششدانگ يك باب ساختمان به 

مساحت 13/ 195 متر مربع متقاضي داراي مالكيت رسمي مشاعي مي باشد.
امالك واقع درباغچه هاى شهركرد  به شماره  پالك 3- اصلى

آقاي جهانگير اميري واناني ششدانگ يك باب خانه به مساحت 75/ 155 متر 
مربع قسمتي از پالك 285 فرعي خريدارى شده مع الواسطه از محمدتقي حسيني

امالك واقع درمزرعة دوتو از مزارع شهركرد به شماره پالك 4-اصلى
1515 فرعي آقاي نصرت اله فياض نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يك باب ســاختمان به مساحت 56/ 157 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از 

سيد رحمت اله ميرحقاني
1515 فرعي آقاي عزت اله فياض نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
باب ساختمان به مساحت 56/ 157 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از سيد 

رحمت اله ميرحقاني
امالك واقع درمزرعة شوره بومى شهركرد پالك 9-اصلى

1022 فرعي آقاي رضا طاهري سرتشنيزي ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
42/ 150 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از فتح اله رياحي دهكردي

امــالك واقع در مزرعه حســين آباد از مزارع شــهركرد به شــماره پالك 18- 
اصلى

آقاي حســن كريمي دهكردي نســبت به تمامت سه سهم مشاع از 192 سهم 
ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 70/ 188155 متر مربع خريدارى شده مع 

الواسطه از حاج اميرقلي اميني راستابي
امالك واقع درمزرعه نوغفران از مزارع شهركيان به شماره  پالك 49- اصلى

46 فرعي خانم عصمت شــاه وردي شــهركي نســبت به ســه دانگ مشــاع از 
ششدانگ يك باب كارگاه موزائيك زني به مساحت 04/ 532 متر مربع خريدارى 

شده مع الواسطه از حسين نيازي
46 فرعي آقاي نظرعلي نظري شهركي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يك باب كارگاه موزائيك زني به مســاحت 04/ 532 متر مربع خريدارى شــده مع 

الواسطه از حسين نيازي
امالك واقع درقريه چالشتر به شماره پالك 53- اصلى

339 فرعي خانم زينب باقري كاه كش نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
يك باب خانه به مســاحت 14/ 200 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از رضا 

اماني چالشتري
339 فرعي آقاي عبدالحســين باقري كاكشي نســبت به چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 14/ 200 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه 

از رضا اماني چالشتري
874 فرعــي خانــم رحيمه نظري واناني ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 
34/ 139 متر مربع خريدارى شــده مع الواسطه از ورثه مرحوم صفرعلي قاسمي 

چالشتري
امالك واقع در زانيان سفلي پالك 59-اصلى

آقاي مهدي انصاري بارده نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 99/ 101 متر مربع قسمتي از پالك 88 فرعي خريدارى شده مع 

الواسطه از حسن صالحي
آقاي هادي انصاري باردئي نســبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 99/ 101 متر مربع قسمتي از پالك 88 فرعي خريدارى شده مع 

الواسطه از حسن صالحي
امالك واقع درقريه زانيان به شماره  پالك 60-اصلى

آقاي محمود حشمتي زانياني ششدانگ يك باب خانه به مساحت 24/ 89 متر 

مربع خريدارى شده مع الواسطه از احمد حشمتي
آقاي اسمعيل اسحقي چالشتري ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 04/ 
145 متر مربع خريدارى شــده مع الواسطه از ورثه حسن مرادي و عبداله مرادي 

و محمد توسلي
1518 فرعي آقاي قدرت اله رئيسي نافچي ششدانگ يك باب خانه به مساحت 

81/ 223 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از نصراله توكلي
امالك واقع درقريه نافچ به شماره پالك 64-اصلى

آقاي صادق رئيسي نافچي ششدانگ يك باب خانه به مساحت 63/ 235 متر 
مربع خريدارى شده مع الواسطه از احمد كاظمي نافچي

امالك واقع درمزرعة گركاچي از مزارع سامان به شماره  پالك 81- اصلى
261 فرعي خانم خديجه مرادي نســبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ يك 
باب خانه به مســاحت 44/ 245 متر مربع خريدارى شــده مع الواســطه از حيدر 

رحماني ساماني
261 فرعي آقاي علي رحماني ساماني نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 44/ 245 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از حيدر 

رحماني ساماني
امالك واقع درقريه سورشجان به شماره پالك 212-اصلى

آقاي شهرام عيني سورشجاني ششدانگ يك باب خانه به مساحت 15/ 183 
متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از علي حيدري سورشجاني

2019 فرعي آقاي حيدرقلي قاسمي پيربلوطي ششدانگ يك باب ساختمان به 
مساحت 80/ 184 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از خيراله حيدري

2249 فرعي آقاي نادر كريم پور سورشجاني ششدانگ يك باب ساختمان به 
مساحت 74/ 367 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از پرويز حيدري

امالك واقع در قريه هفشجان به شماره پالك 221-اصلى
خانم زهرا حسيني هفشجاني ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 10/ 97 

متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از ميرزاخون توكلي هفشجاني
5084 فرعي خانم معصومه عالي پور هفشــجاني ششــدانگ يك باب خانه به 

مساحت 20/ 179 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از رضا عالي پور
امالك واقع درقريه دستگرد امامزاده به شماره پالك 654-اصلى

809 فرعــي دولــت جمهوري اســالمي ايران بــا نمايندگــي وزارت آموزش و 
پــرورش( آموزش و پرورش اســتان چهارمحــال و بختياري)ششــدانگ يك باب 
ســاختمان به مســاحت 47/ 3515 متر مربع خريدارى شــده مع الواسطه از ولي 

اله حيدري و شركاء
امــالك واقع درقريه شــهركيان به شــماره پــالك (40 –اصلــي مكرر)كه به 

پالك1574- اصلى تبديل گرديده است.
1251 فرعي آقاي رضا فتحي ششدانگ يك باب ساختمان تجاري مسكوني به 

مساحت 230 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از امراله هاشمي
امالك واقع در مزرعه شــش يك از مزارع ســامان به شــماره  پالك 1597-

اصلى
خانم مژگان محمدي ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 49/ 216 متر مربع 

خريدارى شده مع الواسطه از محمد جواد اسعد ساماني
به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى اين آگهى نسبت به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طريق روزنامه كثيراالنتشار و محلى  آگهى و در صورتى كه اشخاص ذى نفع 
به آراء صادره اعتراضى داشــته باشــند بايد تا دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهى 
در شهرها و از تاريخ الصاق آگهى در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
شــهركرد تسليم و رســيد اخذ نمايند.معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتــراض مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى محــل نمايد و گواهى 
تقديم دادخواست را به اداره ثبت شهركرد تحويل دهد.در اين صورت اقدامات 
ثبت، موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اســت. در صورتى كه اعتراض در مهلت 
قانونى واصل نگردد يا معترض ، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
را ارائه نكند ، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور 

سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول :  سه شنبه 08 / 03  / 97 
تاريخ انتشار نوبت دوم:  چهار شنبه   23 / 03 / 97

رضا بشارتي-  رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان شهركرد
آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 

فاقد سند رسمى 
برابــر رأى شــماره 139760322002000174-1397/1/26 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حسين اصغرى مقدم فرزند  على بشماره شناسنامه 12212 صادره از زابل در ششدانگ 
يك باب خانه مشتمل بر زمين به مساحت 1177 مترمربع در قسمتى از پالك 4898 فرعى از 755 فرعى از يك 
اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهر زابل خيابان حافظ نبش حافظ 12 خريدارى از مالك رسمى آقاى حسين چراغى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/444– تاريخ انتشار نوبت اول: 

سه شنبه 97/3/8 - تاريخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1397/3/23
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 78/6/26 به 
آقاى احسان محمدى كه در پرونده كالسه 9609982986700099 به اتهام تحصيل مال مسروقه تحت تعقيب 
مى باشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 97/5/14 راس ساعت 8/30 صبح با در دست داشتن شماره 
پرونــده مذكــور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى 

نمايد.م الف/445
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى مفقودى
سند كمپانى و برگ سبز (شناسنامه) خودرو سوارى پرايد دوگانه سوز صبا رنگ سفيد مدل 1389 به شماره 
انتظامى 147 ج 11 ايران 49 و به شــماره موتور 3570100 و به شــماره شاسى  S1412289514073  به نام 

فريبا پناهى نيا مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

كارت وبرگ ســبز (شناسنامه) خودرو وانت آريسان مدل95 به شــماره انتظامى 278 ص 34 ايران 93 به 
شماره موتور 118J0024862 و به شماره شاسى NAAB66PE4GV659698 به نام آيسا صفرى فرزند خسرو 

مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

سندمالكيت خودرو سوارى پرايد مدل 1384 به رنگ مشكى –روغنى به شماره انتظامى :22 ايران   814 
س 75  به شــماره موتور:01391199 وشماره شاسى:s1412284736659  بنام اجالل رحمانى مفقود گرديده 

وازدرجه اعتبارساقط مى باشد.

اينجانــب حاجــى بابــا كــرم ســرورى مالــك خــودرو پــژو 405بــه شــماره شاســى1425091و شــماره 
موتور12484139896بعلت فقدان برگ كمپانى تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه 
هــر كس ادعايى در مــورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش ايران خودرو واقع 
در كيلومتر 14 جاده قديم تهران كرج مراجعه نمايد. بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد . گرمسار

اصل ســند مالكيت (برگ ســبز) خودرو پژو 405به شــماره انتظامى 91-638س32 و به شــماره شاســى 
NAAM11CAOBEO90411 و شــماره موتور 12490095994 به نام حســين اصغر پور مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان

آگهى تحديد حدود اختصاصى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390
با عنايت به اينكه پرونده ثبتى ششدانگ يك باب ساختمان به پالك 74- فرعى از پالك 1597- اصلى واقع 
در سامان به نام آقاى حسين صفارى سامانى فرزند محمود در جريان ثبت مى باشد، اينك بنا به درخواست مالك و 
با عنايت به دستور ذيل ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13- قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى، تحديد حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه 97/04/25 راس ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين پالكهاى مجاور اخطار مى گردد كه در روز ساعت مقرر در 
محل حضور به هم رسانند، اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد 
تا سى روز پذيرفته خواهد شد و معترض بايد كتبا اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد امالك شهركرد تسليم و 
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايد و در غير 
اين صورت متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست 

را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد اداره ثبت اسناد نيز بدون توجه به اعتراض ثبتى را ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار: چهارشنبه 97/03/23

 رضا بشارتى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى مزايده نوبت اول
در مورد پرونده اجرائى كالسه 962332 ش 1 اجراى احكام مدنى بجنورد ، فيمابين خواهان محمد حسين 
شــيردل و خوانده خانم ســكينه نودهى و با موضوع فروش ملك مشــاع كه با عنايت به انجام كارشناســى ملك به 
مشــخصات ذيل الذكر: مشــخصات ملك : ملك مســكونى به آدرس بجنورد نيروگاه خ امام خمينى غربى 48 كوچه 
شــهيد رســالتى پالك 148 قطعه بعد از حاشــيه از پالك 155 اصلى مزرعه كهنه كن كه به صورت قول نامه اى و 
فاقد ســند ششدانك مى باشد 2 –ملك به صورت مشاعى مى باشــد و هيچ گونه افرازى صورت نگرفته است 3 
–ملــك داراى 150 متــر مربع عرصه و حدودا 95 متر مربع اعيان قديمى و داراى امتيازات برق گاز تلفن ومحوطه 
سازى و ديواركشى مى باشد كه ارزش ملك توسط كارشناس رسمى دادگسترى مبلغ  1/862/000/000 ريال 
ارزيابى گرديده اســت و اينكه پس از ســير مراحل قانونى مقرر گرديده كل ملك مذكور در روز ســه شنبه مورخ 
1397/04/05 ســاعت 11/30 الى 12/00 و از طريق مزايده حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگســترى 
بجنورد به فروش برسد، بنابراين متقاضيان شركت در جلسه مزايده ميتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در اين 
اجرا حاضر و از كم و كيف موضوع مطلع و درصورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند. بديهى اســت مزايده از 
قيمت كارشناسى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد بود و ده درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس 
از برنده مزايده اخذ و مابقى مبلغ نيز ظرف يك ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقى (نود درصد) 

در مهلت مقرر، مبلغ توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد.
دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد - جلينى

آگهى 
خواهان رونوشت حصر وراثت اردشير ضيائى نافچى فرزند حاجى عليقلى به شرح دادخواست تقديمى ثبت 
شده به كالسه 9709983844500218 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان حاج على ضيائى در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- اردشــير ضيائى فرزند حاج على به ش ش 19 متولد 1342 (فرزند) 2- زهره ضيائى فرزند حاج على به 
ش ش 1576 متولد 1336 (فرزند) اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد 
تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه 

به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شعبه شوراى حل اختالف شماره 5 شهرستان شهركرد رحمان آماده

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 307/96 شوراى حل اختالف 
خواهان: مهرداد رحيمى فرزند فتح اهللا ساكن لردگان- سردشت روستاى عدوك - خوانده: طيبه ملك زاده 
فرزند عجم ساكن مجهول المكان – خواسته: مطالبه- وقت رسيدگى: 97/4/31- خواهان دادخواستى به خواسته 
مذكور در مورخه 97/3/21 به طرفيت خوانده تقديم شعبه 4 شوراى حل اختالف نموده كه به كالسه 307/96 
ثبت گرديد و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى يك 
نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شــعبه و اخذ نســخه ثانى 

دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 4- مجتمع شماره 1 لردگان

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

برابر راى شماره 139760329012000761هيات 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 
محمد رضا مطهرى زاده فرزند حســن به شــماره شناســنامه 410 صادره ازگرمسار در ششدانگ يك قطعه زمين 
محصور با بناى احداثى به مساحت 200  متر مربع پالك 6286 فرعى از10 اصلى مفروز و مجزا شده از پالك6286 
فرعى از 10- اصلى قطعه واقع درگرمسارخريدارى از مالك رسمى آقاى فريبرز باقرى محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 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 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 : 314
تاريخ انتشار نوبت اول :1397/3/23

تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/4/6
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

مزايده نوبت اول 
درپرونده كالســه 961722 شــعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرســتان گنبدكاووس محكوم عليه ليال 
باستان فرزند رجب محمد، محكوم است به پرداخت 7/913/780 ريال درحق محكوم له پرويز نظرخانى و پرداخت 
مبلغ 395/688 ريال بابت هزينه اجرا درحق دولت، كه در قبال آن حســب گزارش شــماره 96,8518,5,737-

1396/10/03 كالنترى 11 شهرســتان گنبدكاووس اموال شــامل تعداد 11 قلم شــامل: 1-تعداد 4 عدد قاب 
بغل موتور تريل شــركتى به ارزش 800/000 ريال 2-تعداد 5 عدد كنســول باالى خطر موتور تريل شــركتى به 
ارزش 600/000 ريال 3- تعداد 6 عدد كنسول باالى چراغ خطر عقب موتور تريل شركتى به ارزش 780/000 
ريال 4-تعداد يك عدد كنســول بغل ســليندر تريل به ارزش 300/000 ريال 5-تعداد 15 عدد كنســول بغل 
پاشــاخ كمك جلو تريل به ارزش1/950/000 ريال 6-تعداد 474 عدد مهره كرپى باالى فرمان هوندا به ارزش 
10/428/000 ريــال 7-تعــداد 40 عدد بويين 8 تايى هوندا به ارزش 12/800/000 ريال 8-تعداد 40عدد 
ســيم كشــى كامل هوندا اســتارتى به ارزش 8/800/000 ريال 9-تعداد 2 عدد توپى عقب شركتى به ارزش 
1/000/000 ريال 10-تعداد 4عدد چادر موتور با پايه ســايبان بــه ارزش 520/000 ريال 11-تعداد 2 عدد 
چرخ عقب كامل هوندا 125 شركتى به ارزش 1/400/000 ريال واقع در گنبدكاووس- خيابان ميهن غربى بعد 
از چهارراه دوم-پالك 475 لوازم موتورسيكلت باستان توقيف و تحويل شخص امين آقاى ابراهيم باستان گرديده 
است و حسب نظريه كارشناس ارزش كل آن به مبلغ 39/378/000 ريال اعالم گرديده است كه از طريق مزايده 
حضورى و با حضور نماينده دادسرا و درجهت وصول محكوم به بفروش ميرسد1-مزايده ازمبلغ اعالمى كارشناس 
شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى فروخته ميشــود.2-موعد مزايده روز يكشــنبه مورخه 1397/04/03 
ساعت 8 الى9 ميباشد3-مزايده براى جلسه اول تشكيل ميگردد 4-مكان مزايده شعبه اول اجراى احكام مدنى 
دادگسترى شهرســتان گنبدكاووس مى باشد5-متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور 
بازديد نمايند6-اين آگهى فقط در يك نوبت منتشر ميگردد 7-برنده مزايده مكلف است 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 ضبط ميگردد 8- بهمراه داشتن كارت شناسايى 
معتبر براى متقاضيان الزامى است 9-درصورت فروش هريك از مالهاى مورد مزايده و درصورت كفاف آن با ميزان 
محكوم به، ســاير اموال فروخته نشــده به محكوم عليه مسترد ميگردد10-اولويت فروش با مالى خواهد بود كه 

براى آن خريدار وجود داشته باشد.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

مزايده نوبت اول 
درپرونده كالسه 961722 شعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس محكوم عليه امانتاج 
ايرى فرزند طويلى محكوم اســت بــه پرداخت 91/574/777 ريال درحق محكوم لــه پرويز نظرخانى و پرداخت 
مبلغ 4/578/739 ريال بابت هزينه اجرا درحق دولت، و ابراهيم باستان فرزند رجب محكوم است به پرداخت 
97/226/300 ريال درحق محكوم له پرويز نظرخانى و پرداخت مبلغ 4/861/330 ريال بابت هزينه اجرا درحق 
دولت، كه در قبال آن حسب گزارش شماره 96,8518,5,684-1396/09/17 كالنترى11 شهرستان گنبدكاووس 
اموال شامل تعداد 5 قلم شامل: 1-تعداد يكدستگاه ديسك تراكتور ساخت شركت توليدات كشاورزى سندان 
شركت نيازى به رنگ سبز،28 پره،كمپرسى جك دار به ارزش 50/000/000 ريال2-تعداد يكدستگاه كولرگازى 
ال جــى بــه ارزش 6000/000 ريــال 3-تعداد يكدســتگاه يخچال فريزر در درب ســايوان كار كــرده به ارزش 
3/000/000ريال 4-يك تخته فرش دســتبافت تركمنى طرح مارى گل بهرنگ انارى به ابعاد 4×2/5 به ارزش 
1/500/000 ريال 5-يكدســتگاه تلويزيون ال جى مدل ال اى دى 43 اينچ به ارزش8/000/000 ريال واقع 
درگنبدكاووس-خيابان مبارزان جنوبى-مجتمع مســكونى ياس-طبقه سوم-واحد2غربى توقيف و تحويل شخص 
امين آقاى ميكائيل باســتان گرديده است و حسب نظريه كارشــناس ارزش كل آن به مبلغ 82/000/000 ريال 
اعالم گرديده اســت كه از طريق مزايده حضورى و با حضورنماينده دادســرا و درجهت وصول محكوم به بفروش 
ميرسد1-مزايده ازمبلغ اعالمى كارشناس شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته ميشود.2-موعد مزايده 
روز يكشــنبه مورخه 1397/04/03 ســاعت 10 الى 11 ميباشــد3-مزايده براى جلســه اول تشــكيل ميگردد 
4-مكان مزايده شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى باشد5-متقاضيان ميتوانند 
پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند6-اين آگهى فقط در يك نوبت منتشر ميگردد 7-برنده 
مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى 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 
ضبط ميگردد 8- بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است 9-درصورت فروش هريك از 
مالهاى مورد مزايده و درصورت كفاف آن با ميزان محكوم به، ســاير اموال فروخته نشــده به محكوم عليه مسترد 

ميگردد10-اولويت فروش با مالى خواهد بود كه براى آن خريدار وجود داشته باشد.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

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

برابر رأى شــماره 139760301058000439 مورخ 1397/3/1 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم آزاده محمد زاده فرزند طاهر بشــماره شناسنامه 4117 كدملى 0067057179 
صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بناى احداثى در آن به مساحت 1055/73 مترمربع با حق 
اســتفاده از مقررات نحوه ملى شــدن آبهاى كشور پالك 5973 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 1375 فرعى از 
2 اصلى واقع در شــهر دماوند به اســتثناء بهاى ثمن اعيان سه ربع دانگ مشاع از ششدانگ پالك 1375 فرعى از 
تمامى مالكيت رسمى و مشاعى متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/5218– تاريخ 

انتشار نوبت اول: 97/3/23 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/7
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى
نظر به اينكه هيئت اختالف مستقر در ثبت گناوه، مالكيت به تصرفات مفروزى و مالكانه خانم مريم پايه گذار 
را نســبت به شش دانگ يك باب خانه به مســاحت 163/05 مترمربع پالك 917/7769 واقع در امامزاده گناوه 
بخش 6 بوشــهر برابر راى شماره 139660324001003056 مورخ 96/9/1 تاييد نموده و آگهى موضوع ماده 
3 و ماده 13 آئين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى و اراضى ساختمانهاى فاقد سند رسمى و قانونى ثبت نيز منتشر 
گرديده، لذا آگهى تحديد حدود اختصاصى آن به استناد مادتين ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13 
آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى ساختمان هاى فاقد سند رسمى جهت قسمت مورد تصرف خانم مريم 
پايه گذار منتشــر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورين و صاحبان حقوق ارتفاقى مى رســاند كه عمليات تحديدى 
4 ســاعت قبل از ظهر مورخ 97/5/13 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا بدينوسيله از متصرف نامبرده و 
مجاورين دعوت مى شــود در وقت تعيين شــده فوق در محل وقوع ملك حضور يابند واخواهى نســبت به حدود و 
حقوق ارتفاقى برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد حدود به مدت 30 روز پذيرفته مى 
شود. معترضين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مكلفن مطابق تبصره ماده 86 آيين نامه قانون ثبت و تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيين و تكليف پرونده معترضين ثبتى مصوب 73/2/25 ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض كتبى به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضائى محل وقوع ملك تسليم و تصديق گواهى به جريان دعوى 
را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تســليم نمايند واالحق آنان ســاقط مى شــود. تاريخ 

انتشار: 97/3/23- م الف/255
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

متن آگهى 
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به آقاى 
نريمان ميرزايى فرزند شعبانعلى دائر بر حمل كلت كمرى غيرمجاز غيرمكشوفه متهم پرونده كالسه 960257 تحت 
تعقيب اين دادگاه مى باشد لذا به نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 97/5/10 راس ساعت 9 
صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/452
 منشى شعبه 110 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

شھرستان ھا10 چهارشنبه 23 خرداد 1397  شماره4765 

بررسى مشكالت حوزه منابع انسانى 
شركت آبفار گيالن

مسائل و مشكالت حوزه منابع انسانى شركت آب و 
فاضالب روستايى گيالن در جلسه اى با حضور مديركل 
ــتيبانى شركت مهندسى آب و  دفتر منابع انسانى و پش

فاضالب كشور بررسى شد.
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى گيالن در 
اين جلسه با اشاره به اينكه در زمان حاضر يكهزار و 781 
ــتاى اين استان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتى  روس
برخوردارند، گفت: با توجه به اقليم گيالن، خدمات رسانى 
ــتا كار دشوار و پُر  ــب به اين تعداد روس بى وقفه و مناس

هزينه اى است.
محبعلى رنج ور افزود: 414 روستاى اين استان نيز 

هنوز فاقد آب آشاميدنى مناسبند. 
ــتركان آب شرب روستايى گيالن را  وى، تعداد مش
ــزار نفر اعالم كرد و گفت: اميدواريم با تخصيص  290 ه
ــتانى، تا پايان  ــب اعتبارات از رديف هاى ملى و اس مناس
ــتاهاى فاقد گيالن آبرسانى  برنامه ششم توسعه به روس
ــاره به وضعيت منابع انسانى شركت  ــود. رنج ور، با اش ش
ــتايى گيالن و مشكالتى كه كاركنان  آب و فاضالب روس
ــه ويژه مديران منابع  ــتار توج با آن ها مواجه اند، خواس
انسانى شركت مهندسى آب و فاضالب كشور به رفع اين 

مشكالت شد. 
 

يك حلقه چاه در احمدآباد مستوفى 
حفارى گرديد

ــماره 5 شهر احمدآباد مستوفى  چاه جديد الحفر ش
ــدار توزيع ــر ثانيه در م ــش از 15 ليتر ب ــى بي ــا آبده  ب

 قرار گرفت . 
ــركت آب و فاضالب  ــط عمومى ش ــه گزارش رواب ب
جنوب غربى استان تهران مدير امور آبفاى شهر احمدآباد 
ــتوفى با اعالم خبر مذكور اظهار داشت : با عنايت به  مس
تقارن فصل گرم و افزايش مصرف آب و از طرفى بلحاظ 
ايجاد ساخت و سازها و تراكم جمعيتى باال نسبت به ادوار 
ــدات مدير عامل محترم  ــتاى تاكي قبلى ، عليهذا در راس
شركت مبنى بر افزايش ميزان آب آشاميدنى موجود اين 
شهر و پيشگيرى از هر گونه بحران و چالش كم آبى و يا 
افت فشار احتمالى آب شرب ، موضوع مربوطه در دستور 
كار قرار گرفت و در بخشهاى مختلف انجام شده و يا در 

دست انجام مى باشد . 
فريدون ملكى ضمن تشريح عمليات حفر و تجهيز 
يك حلقه چاه ياد آور شد : در همين خصوص و به منظور 
ــاميدنى موجود ، يك حلقه چاه جديد  ارتقاء دبى آب آش
(چاه شماره 5) مطابق برنامه زمانبندى شده و با اعتبارى 
معادل 5 ميليارد و پانصد ميليون ريال از محل اعتبارات 
ــارى و تجهيز و راه اندازى گرديد . و  جارى و داخلى حف
پس از انجام آزمايش پمپاژ با آبدهى 17 ليتر بر ثانيه در 

مدار توزيع و مرحله بهره بردارى قرار گرفت . 

مهندسىاخبار ــركت  ش مديرعامل  در اصـفـهـان ــور  كش ــالب  فاض و  آب   
ــى راهكارهاى تامين آب شرب استان  نشست بررس
ــان يكى از  ــر اصفه ــت: در حال حاض ــان گف اصفه
استانهايى است كه در مرحله بحران كم آبى قرار دارد  
ــئواالن امر   ــرايط بايد مس ــراى برون رفت از اين ش ب

درصدد شناسايى منابع جديد و مجزا  آبى باشند.
مهندس حميدرضا جانباز در جمع مديران طرح 
آبرسانى اصفهان بزرگ اعالم كرد: شناسايى منابع آبى 
بدون شريك كه تنها بهره بردار آن صنعت آبفا باشد 

راهگشاى مشكل آبى در اصفهان است
وى با بيان اينكه بايد تمام نقطه نظرات  به سمتى 
برود كه مجاب شوند تامين منابع آب شرب مهمترين 
ــرد: بايد مردم حس كنند كه  ــت، اعالم ك اولويت اس
تمام تالش ها در جهت تامين آب شرب است و اين 
اطمينان به مردم داده شود كه  تامين آب شرب يكى 

از اولويت هاى حائز اهميت است.
مديرعامل شركت مهندسى آب و فاضالب كشور 

ــيار  تبيين نظام بهره بردارى نوين از منابع آبى را بس
ــمرد و خاطرنشان  ــرايط خشكسالى برش موثر در ش
ساخت: در شرايط خشكسالى كه چگونگى  مديريت 
ــيار مهم قلمداد مى شود بايد نظام  هر قطره آب بس
بهره بردارى نوين وماندگار از منابع آبى در دستور كار 
قرارگيرد.  وى خطاب به مديران طرح آبرسانى اصفهان 
ــقايى را داريد با  بزرگ گفت:هم اكنون كه افتخار س
انگيزه ،شاداب و با تدبير تمام تالشها را معطوف به ارائه 

راهكارهاى تامين پايدارآب شرب مردم نمائيد اين در 
حاليست كه من به نيروى انسانى توانمند وتعهد در 

صنعت آبفا استان اصفهان واقف هستم .
وى برداشت  بى رويه آب در باال دست رايكى از 
معضالت تامين آب شرب در اصفهان دانست و تصريح 
كرد: برداشت هاى بدون كنترل آب در باالدست يكى 
ــرب در اصفهان  ــن معضالت تامين آب ش از مهمتري
ــت اما با اين وجود بايد با حفر چاهها و شناسايى  اس

منابع جايگزين ،كمبود آب طرح را جبران كرد.
ــاون راهبرى و نظارت  ــت مع در ادامه اين نشس
ــى آب وفاضالب  ــركت مهندس ــردارى ش ــره ب بربه
كشورگفت: استان اصفهان 5 سال متوالى ست كه در 
مرحله تنش آبى قراردارد كه امسال اين تنش تشديد 
يافته است. مهندس پاكروح افزود: بايد با حفر وتجهيز  
چاهها ،اجاره كردن و در اختيار گرفتن منابع آبى ديگر 
ــهردارى و كشاورزى   در اصفهان مانند ،منابع آبى ش

سعى در صدد تامين منابع جديد  آب شرب باشيد .تا 
بتوان بر بحران آب كه در پيش داريد غلبه كنيد

ــزود: در حال حاضر گذر از بحران كم آبى  وى اف
ــال نيست چرا كه در فصل  فقط مختص نيمه اول س
ــرب دراصفهان داراى  پاييز هم شرايط تامين آب ش
چشم انداز مطلوبى نيست اما بايد تالش شود تبعات 

چالش كم آبى را به حداقل رساند
ــركت آب  ــم  امينى مديرعامل ش مهندس هاش
وفاضالب استان اصفهان گفت: تمام كاركنان شركت 
ــتان اصفهان با تمام تالش با انگيزه  آب وفاضالب اس
ــاط كامل درصدد كاهش تبعات بحران  كافى و با نش

كم آبى در اصفهان هستند
وى افزود: براى چگونگى تامين آب شرب مردم 
ــات متعددى از سال گذشته  در فصل تابستان جلس
تاكنون به صورت پى درپى در دستور كار قرار گرفت 
ــبكه ،توزيع  و با تدابير مختلف همانند زون بندى ش
لوازم كاهنده و اقدامات فرهنگى بدنبال تامين پايدار 

آب شرب مردم هستيم.  

مديرعامل شركت مهندسى آب و فاضالب كشور اعالم كرد

  شناسايى منابع جديد و مجزا يكى از راههاى 
برون رفت از تنش آبى در اصفهان است

 خريد و راه اندازى ديزل ژنراتور جديد
 در شهر واوان  

ــازى و به روز رسانى  با هدف بهس و آبـفاى تهران ــات  وتاسيس ــاژ  پمپ ــتگاه  ايس
ــتگاه تعويض و ــزات ، ديزل ژنراتور جديد اين ايس  تجهي

 راه اندازى گرديد . 
ــركت آب و فاضالب  ــط عمومى ش ــه گزارش رواب ب
ــهر واوان  ــتان تهران مدير امور آبفاى ش جنوب غربى اس
ــت : با عنايت به تاكيدات  با اعالم خبر مذكور اظهار داش
مديرعامل محترم شركت مبنى بر آمادگى كامل و تامين 
ــاميدنى شهروندان و مشتركين  و توزيع مطلوب آب آش
محترم در فصل گرم و پيك مصرف آب ، عليهذا موضوع 
بازبينى و به روز رسانى كليه تجهيزات و تاسيسات اعم از 
ــات سرچاهى ، ايستگاه پمپاژ و  خطوط ، چاهها ، تاسيس
اتصاالت و برق كليه تاسيسات اين شهر بهسازى ، تعمير 

و يا تعويض گرديد . 
پرويز عبدى با اشاره به خريد و راه اندازى يكدستگاه 
ديزل ژنراتور ياد آور شد : با عنايت به قدمت و فرسودگى 
ديزل ژنراتور ايستگاه پمپاژ واوان لذا درهمين خصوص و 
ــتگاه پمپاژ  به منظور ارتقاء و افزايش برق مورد نياز ايس
اين شهر ، ديزل ژنراتور قديمى و مستهلك اين ايستگاه 
با قدرتKW 200 كه فاقد كارآيى الزم و فرسوده شده 
بود كالً جمع آورى و از مدار توزيع خارج گرديد و بجاى 
ــدرت KW400  نصب و  ــور جديد با ق ــزل ژنرات  آن دي

راه اندازى شد . 
ــان كرد : در  ــهر واوان خاطرنش مدير امور آبفاى ش
ــازى  همين رابطه و عالوه بر تعويض ديزل ژنراتور و بهس
و به روز رسانى اتصاالت و تجهيزات و همچنين خريد و 
ــاى تابلو برق قديمى اتاقك  تعويض تابلو برق جديد بج
ــز و راه اندازى ــازى و تجهي ــزل ژنراتور ، نيز كالً بازس  دي

 مجدد گرديد  .

 پيام تبريك مديرعامل شركت
 بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان

به مناسبت سالروز فوران و اكتشاف  نفت از نخستين چاه نفت خاورميانه اهـــواز
ــردارى نفت و گاز  ــركت بهره ب ــران ، مديرعامل ش و اي

مسجدسليمان پيام تبريكى صادر نمود .
وى كه شركت متبوعش ميراث دار تاريخ 110 ساله 
ــت در پيام خود آورده است : برگ هاي  صنعت نفت اس
ــاره 5 خرداد كه  ــرعت ورق مي خورد و دوب تقويم به س
روزي شكوهمند و به ياد ماندني در تاريخ پر فراز و نشيب 
ــد . 5 خرداد 1287 روزي  اين مملكت است فرا مى رس
ــت كه براي نخستين بار در تاريخ ايران و خاورميانه و  اس
ــافي  پس از مدت ها تالش و در حالي كه اميد تيم اكتش
ــنگ بستر ميدان  به نا اميدي گراييده بود مته حفاري س
ــكافت و نفت با جهشي چند ده متري از  « نفتون » را ش
دكل چاه شماره يك فوران كرد . با اين اتفاق مهم ، نفت 
به عنوان كليد توسعه و سنگ بناي صنعتي شدن و دروازه 

ورود مدرنيته به ايران گشت .
ــت :  در ادامه ى پيام مهندس قباد ناصرى آمده اس
ــال از آن روزگار مي گذرد ، همچنان  در حاليكه 110 س
ــادي و منبع  ــعه اقتص ــاكله اصلي توس نفت محور و ش
ــور است به گونه ايكه از  عمده تأمين نيازهاي ارزي كش
ــتاب اقتصادي كشور  ــعه و ش آن بعنوان لوكوموتيو توس
ــيب اتفاقات  ــن تاريخ پر فراز و نش ــود . در اي ياد مي ش
ــياري رخ داده ولي مهمترين آن را مي توان در ملي  بس
ــدن صنعت نفت و قطع دست بيگانگان در مديريت و   ش
تصميم گيري صنعت نخست كشورمان برشمرد . به يمن 
اين اتفاق مبارك و متعاقب آن پيروزي انقالب شكوهمند 
ــالمي، كليه امور صنعت نفت از اكتشاف و حفاري تا   اس
 بهره برداري و پااليش و صادرات در اختيار نيروهاي توانمند 

ايراني است .

ساخت و مونتاژ غلتكهاى قالب و سگمنت 
صفر ماشين ريخته گرى شمارة 5   

ــكارى  هم و  ــاركت  مش ــا  ب كارشناســـان فـــوالد مبـــاركه و اصـفـهـان
ــتيكهاى صنعتى مباركه (ميركو)  ــركت غلتكها و الس ش
غلتكهاى قالب و سگمــــــنت صفر ماشين ريخته گرى 
ــمــارة 5 به طـور كامل بومى سازى شد و با موفقيت  ش

مورد بهره بردارى قرار گرفت.
مهدى اعتزازى مديرعامل شركت غلتكها و الستيكهاى 
صنعتى مباركه (ميركو) ضمن اعالم اين خبر گفت: با توجه 
به نياز شركت فوالد مباركة اصفهان براى ساخت و مونتاژ 
كامل غلتكهاى قالب و سگمنت صفر ماشين ريخته گرى 
شمارة5، ساخت و مونتاژ كامل اين غلتكها در كمتر از يك 
سوم زمان معمول انجام شد. در همين خصوص احمدرضا 
ــركت ميركو نيز با تأكيد بر  ــى مدير واحد اجرايى ش زمان
ــده بــر روى خطوط  ــازى ش اينكه غلتـك هاى بومى س
 ماشين ريخته گرى شمارة 5 با موفقيت نصب شده و مورد 
بهره بردارى قرار گرفته است، افزود: طراحى و مشخصات 
فنى غلتكهاى با قطر 120، 150 و 190 ميليمترى ماشين 
ريخته گرى شمارة 5 با غلتكهاى ساير ماشينهاى ريخته گرى 
كامال متفاوت است و ازنظر جنس، طراحى ساخت و مونتاژ 
از دقت و حساسيت باال و به لحاظ فرايند مونتاژ نيز با توجه 
ــتمهاى كنترل از اهميت زيادى  ــرعت و سيس به دور، س
ــت. وى از عوامل مهم كسب اين موفقيت به  برخوردار اس
دانش فنى، وجود نيروى انسانى متخصص و سيستمهاى 
مديريت پروژه و همچنين كيفيت در فرايندهاى ساخت و 
مونتاژ اين غلتكها اشاره كرد. اعتزازى در پايان از همكارى 
معاونت هاى بهره بردارى و خريد فوالد مباركه، مديريت و 
كاركنان نواحى فوالدسازى و ريخته گرى مداوم، تعميرگاه 
مركزى و كاركنان شركت غلتكها و الستيكهاى صنعتى 

مباركه (ميركو) تشكر و قدردانى كرد. 

شهردارى كرج حمايت مالى مى كند 
پيمانكارهم دست بجنباند

ــت شهردارى كرج گفت:  به رغم مشكالت مالى تالش شده كـــرج  سرپرس
اعتبار مناسبى براى پروژه تقاطع غير هم سطح ماهان_
باغستان در نظر گرفته شودو انتظار مى رود پيمانكار نيز 

جديت الزم را براى پيشبردكار نشان دهد.
ــهرى كرج،  ــرى مديريت ش ــزارش پايگاه خب به گ
ــكار پروژه  ــت با پيمان ــا احمدى نژاد در نشس محمدرض
ــطح ماهان_ باغستان با اشاره به اينكه  تقاطع غير هم س
ــوى شهردارى كرج براى تسريع در  مساعدت مالى از س
ــات اجرايى طرح صورت خواهد گرفت، اظهار كرد:  عملي
ــتلزم آن است كه پيمانكار نيز جديت  البته اين امر مس
و اهتمام الزم را براى اجراى عمليات نشان دهد تا پروژه 
در موعد مقرر به بهره بردارى برسد. وى با تاكيد بر اينكه 
توقف در عمليات اجرايى پروژه ياد شده تحت هيچ عنوانى 
قابل قبول نيست، افزود: پيمانكار بايستى نسبت به اجراى 
ــاس توان مالى اقدام كند در غير اين صورت  پروژه بر اس
ــه كار خواهد  ــر الزم در اين خصوص ب ــهردارى تدابي ش
ــت. سرپرست شهردارى كرج در ادامه بر لزوم تسريع  بس
درعمليات اجرايى اين پروژه به منظور تسهيل در عبور و 
ــهروندان تاكيد كرد و  گفت: على رغم مشكالت  مرور ش
ــده تزريق اعتبار مناسبى به اين  ــعى ش مالى موجود س
ــروژه صورت گيرد لذا انتظار مى رود پيمانكار همكارى  پ
ــته باشد و مرحله به مرحله  الزم را در اين خصوص داش
ــردارد. احمدى نژاد همچنين  ــبرد پروژه گام ب براى پيش
ــكالت و موانع موجود در مسير پروژه  ضمن بررسى مش
تقاطع غير هم سطح ماهان_باغستان، خاطرنشان كرد: 
به لحاظ اهميت اين پروژه بايستى هماهنگى الزم براى 
ــت و در اولين فرصت  ــرع وق انجام اقدامات نهايى در اس

انجام شود.


