
شهرستانها10 سه شنبه  17 مهر 1397  شماره 4859 

آگهى مفقودى
مدرك فارغ التحصيلى اينجانب حســين شــيروانى فرزند ذبيح اهللا بــه ش ش 3240063549 صادره از 
كرمانشاه در مقطع كاردانى صادره از دانشكده فنى و حرفه اى سما كرمانشاه با شماره 1929418 مفقود گرديده 
اســت و فاقد اعتبار مى باشــد از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشكده فنى و حرفه اى سما كرمانشاه 
به نشــانى كرمانشــاه الهيه شهرك شهيد مهرابى بلوار سما دانشكده فنى حرفه اى ســما ارسال نمايد. نوبت اول 

97/7/3 ، نوبت دوم 97/7/17 ، نوبت سوم 97/8/1

كارت و برگ ســبز موتور ســيكلت سيســتم تند تاز تيبcc125 مدل1391 به رنگ نوك مدادى با  شماره 
موتــور156FMIN1J754918* و شــماره تنهN1J***125Z9180266 با شــماره پــالك 58314 -814 به نام 
فاطمه حاج غنى فرزند محمد به شــماره شناســنامه 74 صادره از ماهان با شماره ملى 6079812134 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. (كرمان)

كارت و برگ سبز و سند مالكيت موتور سيكلت دلتا به شماره موتور 61025646 و شماره شاسى 8910725 
و شماره انتظامى 479-41349 بنام اينجانب رضا خانمحمدى مفقود از درجه اعتبار ساقط است.(زنجان)

 0198NCV166644 به شماره پالك 58228-781  به شماره موتور KM200 ســند موتورسيكلت كبير
و به شــماره تنهNCV***200R9422487  بنام صمد قادرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى باشــد. 

بجنورد

شناســنامه مربوط به خــودرو رنو تندر لوگان (L90) به شــماره انتظامى 658ب88 - ايران 98 به شــماره 
موتــور 8200871554W001712 و شــماره شاســى NAALSRDLDBA102355بنــام ظريفــه  قنبــر نژاد 

6349761510مفقود گرديده ، از درجه اعتبار ساقط است. ايالم

ســند و برگ سبز (شناسنامه)خودرو سوارى پرايد مدل 84سيستم انژكتور رنگ سفيد به شماره انتظامى 
447 ه 13ايران 24و شــماره موتور 01185349و به شماره شاسى 1412284567496 به نام جعفر عسا كره 

مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط ميباشد ياسوج

سند خودرو سوارى پژو405GLX-XU7مدل94به شماره انتظامى 666 ج 37 ايران 49 و به شماره موتور 
124K0697061و به شماره شاسى NAAM01CE2FR220364 به نام فريبا راستگو مفقود گرديده وازدرجه 

اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

دفترچه خدمات كشاورزى به شماره 3113 به مساحت 4 هكتار متعلق به اينجانب  اله قلى نظرى قوجق فرزند 
ولك به شــماره ملى 2030382388 واقع در روستاى حوزه تعاونى توليد روستايى گلستان سه (3) الكام دشت 

شهرستان گنبدكاووس مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. گنبد

برگ ســبز وسندكمپانى سوارى پژو 405 مدل 1390 بشــماره پالك ايران 77- 112 ن 44 بشماره موتور 
12490146891 و شــماره شاســى NAAM11CA7BE097646 بنام سيداحســان دلبرى فرزند سيدحسن 

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

كارت دانشــجويى بــه شــماره 935063511 بــه نــام عزيز آزتــون ، نام پدر نــور محمد ، به شــماره ملى 
5250128688 دانشجوى دانشگاه پيام نور شهرستان نيكشهر در رشته ى جغرافياى برنامه ريزى مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى گردد. 

ســند كمپانى خودرو وانت سيســتم پيــكان تيپ 1600OHV مدل 1386 ســفيد رنگ به شــماره موتور 
11486048792 و شــماره شاســى 31643209 به مالكيت خانم فاطمه رحيم پور و با شــماره شــهربانى 86-

152ج52 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سمنان

جواز اســلحه شــكارى دولول مختلط به شــماره جواز 2223590 به نام محرمعلى محمدپور مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مى باشد.سارى

پروانــه دامــدارى كوچــك و روســتائى بــه نــام عبــدا... صادقــى بــه شــماره 20920/005/ص و كــد 
07/04/16/05/21 سازمان جهاد كشاورزى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

اينجانب حميد بهنام مالك خودرو پژو206 به شــماره 991س67 ايران72 مدل 1383 رنگ خاكسترى ش 
موتور10FSM84650725 شاســى 83607153 به علت فقدان برگ ســبز خودرو تقاضاى صدور المثنى اسناد 
مذكور را نموده ام چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نمايد.

بديهى است پس از  انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شدسارى

برگ ســبز خودرو پرايد مدل1395 به شــماره ايران10-497ب31 ش موتور M13/5715963شاســى 
NAS411100G3611242 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

ســند گمركى و ســند قطعى و وكالت نامه ماشين به شــماره پالك 865ق32- ايران 95 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مى باشد. نگور

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

برابر راى شماره 139760329012001144مورخ 1397/4/12هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى على شاه حسينى فرزند حسن به شماره شناسنامه 433 صادره از كهن آباد در ششدانگ 
يك قطعه زمين محصور و يك باب ساختمان پايه آجر به مساحت 158/56متر مربع پالك 195 فرعى از 1- اصلى 
مفروز و مجزا شــده از پالك 195 فرعى از 1-اصلى قطعه واقع در حســين آباد حاج تقى خريدارى از مالك رسمى 
آقاى عيسى رنجبرمحرز 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 اگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد 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: 567
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/17         
رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- حسن رامه

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حســن زينل محســنى به شماره شناسنامه 104 شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواست به شماره كالسه 1960/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان تهفه (تحفه) 
مهراب محســنى به شماره شناســنامه 283 در تاريخ 1339/3/5 درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 
1- حسن زينل محسنى فرزند احمد ش ش 104 متولد 1326 صادره از كيالن دماوند پسر متوفى 2- ستار زينل 
محســنى فرزنــد احمد ش ش 2867 متولد 1329 صادره از كيالن دماوند پســر متوفــى 3- زين العابدين زينل 
محســنى فرزند احمد ش ش 2457 متولد 1320 صادره از كيالن دماوند پســر متوفى 4- محمد زينل محســنى 
فرزنــد احمد ش ش 103 متولد 1317 صادره از كيالن دماوند پســر متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را در يك نوبت نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يــا وصيتنامه از متوفى نزد 
او مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/5618 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 6 كيالن

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خرم آباد بشرح 

ذيل :  
1-پرونده كالســه 183/97 و راى شماره 2724 مورخ 97/4/26 به تقاضاى محمد سليمانى مقدم فرزند 
ولى نســبت به ششــدانگ يك باب عمارت به مساحت 131/02 مترمربع مجزى شده از پالك 37 -اصلى واقع در 
بخش 2 خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رسمى )سيداحد موسوى . رسيدگى و تائيد و انشاء گرديد مراتب 
در اجراى  قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالكين 
و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتشار  و محلى آگهى انتشار و عالوه بر آن در روستا ها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشر اولين آگهى و در روستا ها از تاريخ الصاق به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف 
است  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع قضايى ذيصالح اقدام و 
گواهى تقديم دادخواست تحويل ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارائه حكم نهايى مى باشد در غير 
اينصورت متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاى مدت مذكور ويا عدم وصول اعتراض 
سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالكيت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/17
م الف 4155132

ملك نياز اسداللهي - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد

آگهى اجرائيه 
مشــخصات محكوم له / محكوم لهم : رضا پورپاپى فرزند اله محمد به نشــانى اســتان لرستان – شهرستان 
بروجرد – شــهرك انديشــه  فاز 6 بهاران 8- مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم: بهمن فرجى فرزند هدايت 
- مشــخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له / محكوم عليه : فرزاد گودرزى فرزند محمد رضا به نشــانى 
استان لرستان – شهرستان بروجرد – بلوار گلستان – كوچه شهيد محمد معظمى گودرزى – پالك 18 - نوع رابطه 
: نماينــده حقوقــى – محكوم له / محكــوم لهم : رضا پورپاپى - محكوم به : بموجب درخواســت اجراى حكم مربوط 
به شــماره 9710096705500417 و شــماره دادنامه مربوطه 9709976705500082 محكوم عليه محكوم 
اســت به پرداخت مبلغ نوزده ميليون و ششــصد هزار ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 630/000 ريال 
بابت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل 1/200/000 ريال و خســارت تاخير تاديه از زمان صدور چك به تاريخ 
96/6/24 لغايت زمان اجراى حكم طبق محاسبه در اجراى احكام با رعايت نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى 

در حق محكوم له.
مصطفى جعفرى- قاضى شعبه پنجم شورا

مسئول دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد – مريم غزالى

آگهى مزايده نوبت دوم شركت لوله گستر
به موجب پرونده شــماره 950066 شعبه چهارم حقوقى شــركت لوله گستر واقع در قطب صنعتى فاز يك 
بلوار كارآفرينان بهارستان 5 با شماره ثبت 1376 ورشكسته به درخواست بستانكاران و جهت استيفاى محكوم 
به اموال شــركت مذكور توســط كارشناســان توصيف و ارزيابى شــده از طريق مزايده (باالترين قيمت) با حضور 
نماينده دادســتان محترم در روز چهارشــنبه مورخه 97/8/9 ساعت 11 صبح در دادگسترى شهركرد شعبه اول 
اجراى احكام مدنى طبقه ســوم ســاختمان قديم بفروش ميرسد برنده مزايده مى بايست 10 درصد كل قيمت را 
بصورت چك تضمين شده در وجه سپرده دادگسترى تسليم نمايد و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يكماه (سى روز) 
بحساب سپرده دادگسترى واريز در غير اينصورت وجوه واريزى پس از كسر هزينه به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزايده تجديد خواهد شد آگهى براى 1 يكبار در روزنامه محلى و همچنين در معابر الصاق خواهد شد شركت در 
مزايده براى عموم آزاد اســت متقاضيان جهت كســب اطالعات بيشتر ميتوانند 5 روز قبل از روز مزايده با شماره 

09133285773 مدير تصفيه تماس حاصل نمايند. 
كل مبلغ اموال منقول و غير منقول مورد مزايده بر اساس نظريه كارشناس 41949882000 ريال (چهل 

يك ميليارد و نه درصد و چهل و نه ميليون و هشت صد و هشتاد و دو هزار ريال) كه شامل
 1) عرصه 9811/94 متر مربع به مبلغ 17/661/492/000 ريال

 2) عيانى شــامل ســاختمان نگهبانى – ســاختمان اطاق برق- ساختمان ازمايشگاه- ســاختمان ادارى-منبع 
بتونى- حصاركشى سالنهاى توليد شمالى توليد اصلى بصورت سولهاى صنعتى بملبغ 13288390000 ريال

3) تجهيزات و ماشــين آالت و تاسيســات مربوط به خطوط توليد لوله با ســايزهاى 90 تا 250 و 63 تا 160 
و 16 تــا 75 و 250 تــا 450 و 450 تــا 630 به همــراه امتيازات گاز- آب و برق بملبــغ 11000000000 ريال 

(يازده ميليارد ريال)
 مدير تصفيه شركت لوله گستر

اخطاريه
نام اخطارشونده:اعظم مرتضوى چيذرى  به نشانى:مجهول المكان-محل حضور:حوزه 13 شوراى حل اختالف 

شهرستان بهارستان-وقت حضور:1397/08/23   ساعت 15:45-علت حضور:جهت رسيدگى. م الف/1819
شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

اجرائيه
مشخصات محكوم له:محمد كريمى به نشانى:رباط كريم سپيدار خ بهاران بهار 5 پالك 22 ط همكف مشخصات 
محكــوم عليه:مختار حســين زاده  به نشــانى:مجهول المكان محكــوم به:بموجب دادنامه شــماره 97-457 مورخ 
97/5/1 شــوراى حل اختالف شعبه 10 بهارســتان محكوم عليه محكوم است به الزام به تنظيم سند رسمى 78 
ايران 196 ج 61 در حق محكوم له و 815/000 ريال بابت هزينه دادرســى و نيم عشــر دولتى در حق صندوق 

دولت ميباشد. م الف/1795
شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

اخطاريه
نام اخطارشــوند:1-امين ديناروند نام پدر :ماشــااله2-ابراهيم ديناروند نام پدر:شــاه حســين هر دو به 
نشانى:مجهول المكان محل حضور:حوزه 16 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان وقت حضور:1397/08/19   

ساعت 17:20 علت حضور:جهت رسيدگى. م الف/1829
شعبه 16 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

حصروراثت
آقاى اراز محمد قلى پاش فرزند شــيخ محمد به شرح دادخواستى كه به كالسه 97/2913  اين شورا ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه مرحوم شــيخ محمد قلى پاش فرزند 
شــيخ نياز به شــماره شناســنامه 972 صادره از بجنورد درتاريخ 95/04/13 دراقامتگاه دائمى خود شهرســتان 
كاللــه فوت نمــوده و ورثه/وراث حين الفــوت وى عبارتنــد: 1-ارازمحمد قلى پاش فرزند شــيخ محمد ش-ش 
518 ش-ملــى 4869260867 متولــد 1348 پســرمتوفى 2-مختار قلى پاش فرزند شــيخ محمد ش-ش 13 
ش-ملــى 4869817128 متولــد 1361 پســرمتوفى 3-جميلــه قلى پاش فرزند شــيخ محمــد ش-ش 463 
ش-ملــى 4869260311 متولــد 1346 دخترمتوفى4-حاجــى بــى بى قلــى پاش فرزند شــيخ محمد ش-ش 
519 ش-ملــى 4869260875 متولــد 1349 دخترمتوفــى 5-امان گل قلى پاش فرزند شــيخ محمد ش-ش 
536 ش-ملــى 4869261049 متولــد1354 دختــر متوفى6-طاهــره قلــى پاش فرزند شــيخ محمد ش-ش 
630 ش-ملــى 4869261995 متولــد 1358 دخترمتوفى7-كلثوم قلى پاش فرزند شــيخ محمد ش-ش 17 
ش-ملــى 4869950707 متولــد 1364 دخترمتوفى 8-بيرام زيارتى فرزند حســينقلى ش-ش 12 ش-ملى 
4869756536 متولد 1327 همسر متوفى والغير اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد.
خداوردى صفرى- رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كالله

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت سيد مرتضى محمودى نژاد فرزند سيد ولى اهللا به شرح دادخواست تقديمى 
ثبت شده به كالسه 9709987430500590 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان سيد ولى اهللا محمودى نژاد در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1397/5/24 بدرود حيات گفته 
و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- سيده آفرين موسوى فرزند محمد نبى به ش ش 617 همسر 
متوفى 2- ســيد مرتضى محمودى نژاد فرزند ســيد ولى اهللا به ش ش 32858 فرزند متوفى 3- ســيد مجتبى 
محمودى نژاد فرزند ســيد ولى اهللا بــه ش ش 4220215522 فرزند متوفى 4- ســكينه محمودى نژاد فرزند 
ســيد ولى اهللا به ش ش 195 فرزند متوفى 5- ســيده مريم محمودى نژاد فرزند ســيد ولى اهللا به ش ش 23 
فرزند متوفى 6- سيده زهرا محمودى نژاد فرزند ولى اهللا به ش ش 8687 فرزند 7- سيده فائزه محمودى نژاد 
فرزند ســيد ولى اهللا به ش ش 4220396381 فرزند متوفى 8- ســيده عاطفه محمودى نژاد فرزند سيد ولى 
اهللا به ش ش 4220598693 فرزند متوفى 9- گلى آبگون فرزند نوراهللا به ش ش 50 مادر متوفى ، 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 باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت خورشيد هادى پور مهريان فرزند ميرهادى به شرح دادخواست تقديمى ثبت 
شده به كالسه 9709987430500566 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان شــيرين هادى پور مهريان در اقامتگاه دائمى خود به تاريخ 1357 (كه بنا به اســتعالم از اداره ثبت 
احوال كه تاريخ روز و ماه فوت شده مجهول مى باشد فقط سال مشخص مى باشد) بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- خورشيد هادى پور مهريان فرزند ميرهادى به ش ش 271 فرزند متوفى 
2- نعمت اهللا هادى پور مهريان فرزند ميرهادى به ش ش 270 فرزند متوفى ، 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 يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى حسين افشارى احدى از ورثه خانم زبيده سياسر بموجب وكالتنامه شماره 158951-1397/3/7 و 
108919-1397/7/10 دفترخانه 6 زاهدان از طرف وراث باستناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضاء شهود 
و به گواهى دفتر اسناد رسمى شماره 6 زاهدان رسيده مدعى است كه سند مالكيت 249096 ششدانگ يكباب 
منزل پالك 23757- اصلى واقع در بخش يك بلوچستان شهر زاهدان مورد ثبت 33224 صفحه 112 دفتر 209 
بعلت اسباب كشى از بين رفته درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده و مورد ثبت بموجب سند رهنى شماره 
101793-1373/12/1 دفترخانه 9 زاهدان در رهن بانك صادرات شعبه زاهدان لذا مراتب باستناد ماده 120 
آئين نامه ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تاچنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود معامله 
سند مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند 
مالكيت يا سند معامله باين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى 
و يا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد 

شد. تاريخ انتشار: 1397/7/17 سه شنبه- م الف/1601- شناسه 1336014
رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسيدگى به آقاى محمد همتى 
نظر به اينكه بانك مسكن بطرفيت محمد همتى بخواسته ابطال راى داورى دادخواستى به دادگاه هاى عمومى 
حقوقى ســمنان تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالســه 970420 ثبت و براى روز 1397/78/26 ساعت 11 
صبح تعيين وقت گرديد بلحاظ اينكه خوانده مجهول المكان ميباشــد حســب درخواســت خواهان و به تجويز ماده 
73 قانــون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكــى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا نامبرده به دفتر دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشــانى خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائــم را دريافت نمايد و در وقت مقرر جهت رســيدگى حاضر شــود در غير  اين صــورت دادگاه بصورت غيابى 

رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
منشى شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان – زهرا ميركو

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
نظر به اينكه واخواه محمدرضا پيله وريان ، دادخواستى به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مرحله 
واخواهى و جلب ثالث به طرفيت حميد طوغانى و مهدى طوغانى به دادگســترى كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به 
شــعبه ششم دادگاه حقوقى به كالســه 950462 ثبت و براى روز 97/8/23 ساعت 9/30 صبح وقت رسيدگى 
تعيين گرديده از آنجا كه خوانده / خواندگان مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده / نامبردگان ابالغ كه در وقت مقرر در  جلســه دادگاه حاضر 
شوند ضمنا نامبردگان مى توانند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم ان به 
دفتر دادگاه مراجعه نمايند انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ محســوب شده در صورت عدم حضور دادگاه تصميم 

مقتضى اتخاذ خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقى كاشان

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ يك واحد آپارتمان بمساحت 136 مترمربع بشماره 13918 فرعى از 71 اصلى داراى 
ســند مالكيت چاپى بشــماره 989397 صادر و تسليم گرديده است. ســپس مورد ثبت برابر سند قطعى شماره 
34364-1397/3/27 دفتــر 3 دماونــد به آقاى صادق يزدانى انتقال يافته مورد ثبت مزبور برابر ســند رهنى 
شــماره 34365-1397/3/27 دفتر 3 دماوند در رهن بانك پارســيان ميباشــد. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ 
استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 7848-1397/7/8 بگواهى دفترخانه 4 دماوند رسيده مدعى 
است كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را 
نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود 
چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين 
آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير 

اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5619
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم حاجر مرادى 
به خواسته الزام به تنظيم سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده و به شماره پرونده كالسه 
9709988490300808 شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان هرســين ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
97/9/5 ســاعت 9 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المــكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد لذا 
خوانــده ظــرف يك ماه پس از انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان هرسين

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى درويش عباس بختيارى فرزند خدامراد 
به خواسته الزام به تنظيم سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده و به شماره پرونده كالسه 
9709988490300808 شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان هرســين ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
97/9/5 ســاعت 9 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المــكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد لذا 
خوانــده ظــرف يك ماه پس از انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان هرسين

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى بگمراد مرادى فرزند عليمراد 
خواهان آقاى سيد اكبر موسوى فرد دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى بگمراد مرادى فرزند  عليمراد به 
خواسته الزام به تنظيم خواهان مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988490300808 
شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان هرســين ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/9/15 ساعت 9 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد لذا خوانده ظرف يك ماه پس از 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. 
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان هرسين

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: جبار آرمند ، مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: على كافى زاده به نشانى كاشان 
خ درب اصفهان ك ابوالفضل 26 پالك 13 ، به موجب راى شــماره 530 تاريخ 96/6/29 حوزه دوم شــوراى حل 
اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 5/000/000 ريال وجه يك فقره چك به شماره 174630-86/11/3 عهده 
بانك صادرات و پرداخت 217/500 هزينه دادرسى + 740/000 ريال هزينه آگهى روزنامه و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك لغايت اجراى حكم راى صادره غيابى اســت وفق تبصره 2 ماده 306 ق آ د م 
هزينــه اجرا به ميزان نيم عشــر در حق صندوق دولــت پرداخت گردد . ماده 34 قانــون اجراى احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى 
كــه خــود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا 

تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: محمد هلى فرزند ابوالفضل ، مجهول المكان ،مشــخصات محكوم له: زهرا گرمابى 
فرزند ماشااهللا به نشانى خ درب اصفهان ك ابوالفضلى پ 13 ، به موجب راى شماره 367/97 تاريخ 97/4/20 
حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت 
يافته اســت محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ شصت ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
935/000 ريال بابت خسارت دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از زمان مطالبه 96/10/5 الى وصول و حق 
الوكاله و پرداخت نيم عشر اجرايى در حق دولت رعايت تبصره 2 ماده 306 ق آد م الزامى است   . ماده 34 قانون 
اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن 
ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى 

خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى رونوشت حصر وراثت
آقاى موســى بلــوچ داراى شناســنامه 3650898659 به شــرح دادخواســت به كالســه 111/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان هان بى بى بلوچ بشناســنامه 
52591610025 در تاريــخ 97/7/5 در آخريــن اقامتگاه دائمى خود بــدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- موســى بلوچ فرزند فقيرمحمد ش ملى 365898659 شوهر متوفى 2- فاطمه بلوچ 
فرزند موسى ش ملى 3651494314 دختر متوفى 3- رابيه بلوچ فرزند موسى ش ملى 3651919056 دختر 
متوفى 4- زهره بلوچ فرزند موســى ش ملى 3651787761 دختر متوفى 5- مريم بلوچ فرزند موســى ش ملى 
5259200039 دختر متوفى 6- اكبر على بلوچ فرزند موســى ش ملى 5259200020 پسر متوفى 7- عايشه 
بلوچ فرزند موسى ش ملى 3640281705 دختر متوفى 8- عباس بلوچ فرزند موسى ش ملى 3650143259 
پســر متوفى 9- اسحاق بلوچ فرزند موسى ش ملى 3650125536 پسر متوفى 10- ياسين بلوچ فرزند موسى 
ش ملى 3640383796 پســر متوفى 11- مهر بى بى بلوچ فرزند موسى ش ملى 3640004183 دختر متوفى 
12- اليــاس بلوچ فرزند موســى ش ملى 3651919064 پســر متوفى 13- زهرا بلوچ فرزند موســى ش ملى 
1630283788 دختــر متوفى 14- خديجه درخواه فرزند جــالل ش ملى 5259248716 مادر متوفى ، اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ انتشار نشر آگهى ظرف يكماه به اين شورا 

تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نگور

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
كالسه پرونده: 9709985452100453 - بايگانى 970479- خواهان: راضيه اكسون فرزند  غالم حيدر 
، خوانده: ملنگ بلوچ فرزند محمد مجهول المكان، خواسته: طالق غيابى ، خواهان خانم راضيه اكسون فرزند  غالم 
حيدر دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى ملنگ بلوچ فرزند محمد (مجهول المكان) به خواسته طالق غيابى مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9709985452100453 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) 
دادگســترى شهرستان چابهار ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/9/18 ساعت 9/30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/212
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار

آگهى احضار
بدينوســيله به آقاى فرامرز نقاشــيان كه فعال مجهول المكان مى باشــند به اســتناد ماده 344 قانون آيين 
دادرسى كيفرى ابالغ مى گردد كه جهت رسيدگى به اتهامشان داير بر ضرب و جرح عمدى وتوهين موضوع پرونده 

كالسه 970530 در تاريخ 1397/8/20 ساعت 9/30 در جلسه رسيدگى دادگاه حاضر شوند.
شعبه 102 دادگاه عمومى جزايى سمنان

آگهى احضار
بدينوســيله به آقاى حســين طالئى امجاء كه فعال مجهول المكان مى باشند به استناد ماده 344 قانون آيين 
دادرسى كيفرى ابالغ مى گردد كه جهت رسيدگى به اتهامشان داير بر ضرب و جرح عمدى وتوهين موضوع پرونده 

كالسه 970530 در تاريخ 1397/8/20 ساعت 9/30 در جلسه رسيدگى دادگاه حاضر شوند.
شعبه 102 دادگاه عمومى جزايى سمنان

ابالغ
خواهان: خانم معصومه صفراتى فرزند فرج اله به طرفيت خواندگان على اصغر دولت آبادى و مليحه رجبى 
مقدم و شهردارى سبزوار و شوراى اسالمى سبزوار و اداره راه و شهرسازى و اداره ثبت اسناد سبزوار به خواسته 
الزام به اخذ پايان كار و مطالبه وجه و الزام به تنظيم سند رسمى تقديم دادگاه هاى عمومى و شهرستان سبزوار 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم دادگاه عمومى و حقوقى شهرستان سبزوار واقع در استان خراسان رضوى- 
دادگسترى سبزوار – ابتداى بلوار توحيدشهر ارجاع و به كالسه شماره 16 رقمى 9709985183200386 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن در مورخه 1397/09/05 ساعت 9 صبح تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده(خانم مليحه رجبى مقدم) و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه ى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود 
تــا خوانــده پس از نشــر آگهى و اطــالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد . (م الف 97/100/506)
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقى شهرستان سبزوار

شھرستان ھا10 سه شنبه  17 مهر 1397  شماره41159 

كشف و توقيف يك محموله قاچاق اسلحه
به گزارش روابط عمومى دادسراى عمومى و انقالب 
مركز كرمانشاه ضابطين دستگاه قضايى مستقر در محور 
كامياران- كرمانشاه به يك دستگاه پرايد به شماره 941 
ــده و به آن دستور ايست  ــكوك ش ط 19 ايران 37 مش
ــير  دادند كه رانندگان اين خودرو توجه ننموده و به مس
خود ادامه دادند لذا ضابطين اقدام به تعقيب خودرو نموده 
ــار دادند كه در نهايت به علت  ــينان آن  اخط و به سرنش
بى توجهى به هشدار و دستور ايست ضابطين قضايى به 

سمت خودروى مذكور پنج تير شليك كردند.
ــودور در پى  ــينان خ ــر پايه اين گزارش ها سرنش ب
ــدازى ضابطين قضايى اقدام به پرتاب محموله خود  تيران
ــلحه بوده مى نمايند و على رغم اخطار ضابطين  كه اس
ــير خود ادامه مى دهند كه در نهايت در  همچنان به مس
ورودى روانسر با مشاهده سد معبر توسط ضابطين قضايى 
ــده و خودرو متوقف  ــمت جاده خاكى منحرف ش به س
ــود. در پى بازرسى ضابطين قضايى از خودرو 42  مى ش
قبضه اسلحه وينچستر كه به صورت حرفه اى در كپسول 
ــپر ماشين جاسازى شده بود كشف و ضبط  CNG و س
شد. همچنين طى تحقيقات از سرنشينان خودرو مشخص 
شد كه آنان اسلحه را از شهر مهاباد خريدارى نموده و قرار 
داشته اند كه آن را به شخصى در شهر كرمانشاه تحويل 
دهند. لذا متهمين دستگير، خودرو با محموله توقيف و 
ضبط و براى اين موضوع تشكيل پرونده شد. الزم به ذكر 
ــت شخص تحويل گيرنده محموله تحت تعقيب قرار  اس

گرفته است.
.

آغاز عمليات اجرايى طرح تامين آب شرب 9 
روستاى ساحلى شهرستان هاى رشت و انزلى

در راستاى طرح جامع آبرسانى به يكهزار روستاى 
ــرب  گيالن، عمليات اجرايى طرح تامين پايدار آب ش
ــاحلى شهرستان هاى رشت و بندر  9 روستاى نوار س
ــركت آب و فاضالب  ــد. مديرعامل ش ــاز ش ــى آغ انزل
ــات اجرايى اين  ــتايى گيالن در آئين آغاز عملي روس
ــاميدنى  ــرح گفت: به منظور جبران كمبود آب آش ط
6 هزار خانواِر اين روستاها در فصول گرم سال 2 باب 
ــوع به حجم 1100  ــى و هوايى در مجم مخزن زمين
مترمكعب، يك ايستگاه پمپاژ، اتاقك كلرزنى و 2 هزار 
ــب على رنج ور  ــود.  مح ــر خط انتقال اجرا مى ش مت
ــتانى و ملى  افزود: بيش از 40 ميليارد ريال اعتباِر اس

براى اجراى اين طرح پيش بينى شده است. 
وى گفت: اين طرح با مشاركت منطقه آزاد انزلى 
اجرا مى شود.  رنج ور افزود: 7 روستاى شهرستان رشت 
ــتاى انزلى از مزاياى اين طرح آبرسانى بهره  و 2 روس
مند مى شوند.  بنابراين گزارش؛ در اين مراسم نماينده 
ــوراى اسالمى،  ــتان انزلى در مجلس ش مردم شهرس
 فرماندار و مديرعامل منطقه آزاد تجارى- صنعتى انزلى 

حضور داشتند. 

ــوان اخبار ــق ج ــناس و محق كارش شركت بهره بردارى نفت و گاز اهـــواز
ــب اختراع و ثبت آن  ــليمان موفق به كس مسجدس
جهت بكارگيرى روش هاى ازدياد برداشت از مخازن 

نفت شد. 
ــركت بهره بردارى  به گزارش روابط عمومى ش
نفت و گاز مسجدسليمان ، مهندس سعيد گل شكوه 
ــركت توانست  ــناس اداره بهره بردارى اين ش كارش
ــطوح 2 و 3 را از بنياد  ــى ثبت اختراع در س 2 گواه
ملى نخبگان كشور و همچنين ثبت بين المللى در 
ــور آمريكا را براى پروژه ى  اداره ى ثبت اختراع كش
تحقيقاتى خود با عنوان " ساخت مغزه با خصوصيات 

قابل كنترل " را كسب نمايد .
ــنواره اختراعات و ابتكارات  اين طرح كه در جش
رويش دماوند بعنوان يك طرح خالق و نو اور شناخته 
و از آن تقدير گرديده در مدت زمان 3 سال و با هدف 
بدست آوردن راههايى براى ازدياد برداشت از مخازن 

ــكوه كارمند ابواب جمعى  نفت توسط سعيد گل ش
ــركت بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان و با  ش

همراهى 3 محقق جوان ديگر به 
نام هاى رضا خرميان – معصوم شعبان – يوسف 
ــتاد احمد رمضانى  ــان و راهنمايى هاى اس تمثيلي

سعادت آبادى به نتيجه رسيده است .
ــكوه كه پيش از اين نيز موفق به  سعيد گل ش
ISI ــريات معتبر ارايه مقاالت علمى ديگرى در نش

ــت در گفتگو با پايگاه اطالع رسانى شركت  شده اس
بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان اظهار داشت:  
با بكارگيرى اين مغزه مى توان به روش هاى مطمئن 
ــازن نفت على  ــت از مخ ــراى افزايش برداش ترى ب
ــان با  الخصوص ميادينى كه در انتهاى عمر خودش
ــرار دارند پرداخت و  ــت طبيعى ق روش هاى برداش
بدين ترتيب به توليد اين ماده استراتژيك ادامه داد. 
ــى اش دو  ــكارى گروه تحقيقات ــه با هم وى ك

ــاس  ــنتز پليمرهاى حس ــراع ديگر در زمينه س اخت
ــد كه به منظور  ــانده ان ــورى به ثبت رس به دما و ش
ــورى باال  ــت نفت در مخازن با دما و ش ازدياد برداش
ــد در توضيحات بيشترى  ــيار پركاربرد مى باش بس
ــرن از توليد نفت  ــت بيش از يك ق ــزود : با گذش اف
ــليمان، هنوز بخش  ــجد س ــمارى مس از مخزن آس
ــتحصال مانده است  اعظمى از نفت آن غير قابل اس
كه با توجه به خصوصيات منحصر به فرد آن از قبيل 

ــكافدار بودن همراه با شورى باال ، لزوم استفاده از  ش
ــده در ايران براساس  اين نوع از پليمرهاى توليد ش
ــط گروه محققان حائز ــات انجام شده توس  آزمايش

 اهميت مى باشد.
وى با اشاره به اينكه مخازن نفتى ايران در اواخر 
نيمه دوم عمر توليد خود مى باشند كه اين امر لزوم 
ــت نفت را حائز  ــتفاده از روش هاى ازدياد برداش اس
اهميت مى كند اظهار داشت : به منظور پياده سازى 
ــك مخزن مدنظر  ــت در ي روش هاى ازدياد برداش
بايستى آزمايشات مختلفى در آزمايشگاه به منظور 
ــت  ــنجى روش هاى مختلف ازدياد برداش امكان س
ــات  ــن منظور اين آزمايش ــورت پذيرد بدي نفت ص
ــنگ مخزن تحت  ــتى بر روى نمونه هايى از س بايس
ــود تا بتوان تصميم درستى در  عنوان مغزه انجام ش
ارتباط با انتخاب بهترين روش ازدياد برداشت داشت 
ــتا  ــايانى را در اين راس ــه اختراع مذكور كمك ش  ك

ايفاد مى كند.

ثبت اختراع در روش هاى ازدياد برداشت از مخازن نفت 
توسط كارشناس نفت و گاز مسجدسليمان

انعقاد تفاھم نامه ھمکاری راه و شھرسازی 
و شھرداری اصفھان با شورای شھر

ــازي اعالم  معاون وزير راه و شهرس ــتيم در حوزه اصـفـهـان ــرد: در تالش هس ك
معماري و تعريف پروژه هاي ويژه به خصوص در بافت هاي 
ــي، كارهاي ويژه اي را پيگيري كنيم و طرح هايي را  تاريخ
كه پيش از اين به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، 
ــده است را به سرانجام برسانيم به ويژه با تاكيد بر  ارايه ش
حفاظت از بافت تاريخي كه خوشبختانه شوراي شهر نيز 
ــيار همراه است و تفاهم نامه مشتركي با  در اين زمينه بس

شهرداري و شوراي شهر در اين رابطه منعقد كرده ايم.
اين مقام مسئول از ديگر اقداماتي كه در استان اصفهان 
ــت راه اندازي نهاد مشتركي بين معاونت  ــده اس انجام ش
ــهرداري اصفهان عنوان كرد و  معماري و شهرسازي و ش
گفت: طي تفاهم نامه اي كه به امضا رسانده ايم در صدديم 
ــتركي را براي پيگيري همه برنامه ها و   تا بتوانيم نهاد مش
طرح هاي توسعه شهري به صورت مشترك با هم داشته 
ــيم كه پيگير آنها نيز هستيم. ايزدي در پاسخ به اين  باش
سوال كه معاونت معماري و شهرسازي در رابطه با دو چالش 
عمده اصفهان كه يكي از آنها آلودگي هوا و كمبود آب است 
چه مجموعه اقداماتي را در دستور كار دارد؟، گفت: اساسا 
در رويكرد جديد تهيه طرح هاي جامع، در صدد هستيم تا 
اين غفلت و خالئي كه در نظام طرح ريزي و برنامه ريزي 
ــفانه در  ــت را جبران كنيم. وي ادامه داد: متاس وجود داش
نظام طرح ريزي و برنامه ريزي شاهد بوديم كه بدون توجه 
به ظرفيت هاي اقليمي، توان محيطي، طرح هاي توسعه 
شهري تعريف مي شدند. هم اكنون در نظام توسعه جديد، 
ــورد اصفهان ابالغ كرديم اولين  طرح جديدي را كه در م
پرسش مان اين است كه ظرفيت اقليمي اصفهان چه بوده 

است و چقدر به آن ظرفيت ها توجه شده است.

 رعایت نکات ایمنی برای استفاده 
از نعمت الھی گاز

ــوى در گفتگو با  ــيد احمد عل خبرنگاران اظهار كرد: طبق پيش مـشـهـد س
ــى استان خراسان رضوى  بينى هاى اداره كل هواشناس
ــرد پاييزى از ديروز وارد استان شده به  ــامانه س اولين س
ــا 15 درجه  ــب افزايش دما بين 13 ت ــى كه موج صورت
ــت. اين امر نياز مردم به استفاده از  ــانتيگراد شده اس س
وسايل گرمايشى از جمله بخارى را افزايش خواهد داد. از 
ــتركان بايد در استفاده از اين وسايل به نكات  اين رو مش
ــن و مطمئن از اين  ــتفاده ايم ايمنى توجه كرده و با اس
نعمت الهى امنيت و آسايش خانواده خود را فراهم كنند.

ــتركان گاز  ــرد: اولين نكته كه مش ــح ك  وى تصري
ــايل  ــت وس طبيعى بايد به آنها توجه كنند كاركرد درس
ــد. در صورت معيوب بودن وسايل بايد  گاز سوز مى باش
ــراى كنترل و رفع  ــق متخصصين و مراكز مجاز ب ازطري
معايب اقدام كنند. استفاده از كالهك H و اطمينان از باز 
بودن مسير دودكش نيز امرى ضرورى مى باشد كه براى 
اين مورد افراد مى توانند وزنه اى را از مسير دودكش به 
پايين توسط نخ هدايت كنند و اگر وزنه در محل ورودى 
ــد ولى در غير  ــاهده شد مسير باز مى باش دودكش مش
ــدود بوده و جهت باز بينى مسير  اين صورت مسير مس
ــود. نكته بعدى در استفاده از   بايد اقدامات الزم انجام ش
لوله هاى بخارى استاندارد است زيرا لوله بخارى بايد فلزى 
ــد از لوله هاى فنرى يا  ــرايطى نباي بوده و تحت هيچ ش
آكاردئونى استفاده كرد. كنترل دقيق اتصاالت شيلنگ به 
بخارى و لوله گاز نيز نكته ديگرى است كه بايد مد نظر 
ــلنگ بايد 1 متر و 20 سانتى  قرار گيرد. حداكثر طول ش
ــد و دو طرف محل اتصال به صورت بست فلزى  متر باش

محكم شده و از هيچ وسيله ديگرى استفاده نشود.

اجرای ۳۰رزمایش مقابله با شرایط 
اضطراری در استان بوشھر 

ــت و محيط  رئيس ايمنى، بهداش زيست شركت گاز استان بوشهر از بـوشـهـر
برگزارى افزون بر 30رزمايش مقابله با شرايط اضطرارى در 

نيمه نخست امسال در استان بوشهر خبر داد. 
 غالمرضا بنداميرى  با بيان اينكه آمادگى براى مقابله 
ــد، اظهار داشت: در نيمه  با حوادث همواره بايد فراهم باش
ــال 30 رزمايش مقابله با شرايط بحرانى در  ــت امس نخس

نواحى تابعه اين شركت برگزار شده است.
ــرايط مشابه  وى، ارتقا توان و آمادگى كاركنان در ش
ــداف مهم اين  ــات الزم  را از اه ــرور تمرين ــى و م احتمال
ــت و تصريح كرد: اين رزمايش ها با هدف  رزمايش ها دانس
ــنل در شرايط مشابه احتمالى  ارتقاى توان و آمادگى پرس
و مرور تمرينات الزم مطابق با سناريوهايى از پيش تعيين 

شده برگزار شده است.
ــركت گاز استان بوشهر بيان كرد: از  رئيس HSE ش
جمله مهم ترين نتايج برگزارى اينگونه رزمايش ها مى توان 
به افزايش آگاهى و بهبود مهارت هاى كاركنان در مواجهه 
با شرايط اضطرارى، شناسايى و تشخيص خالهاى موجود 
در برنامه هاى واكنش، بررسى عملكرد سيستم فرماندهى 
ــان ادارات و  ــزان هماهنگى مي ــز ارزيابى مي ــه و ني حادث

واحدهاى مسئول در شرايط بحرانى اشاره كرد.
ــتر به  ــد اميرى  با تأكيد بر لزوم توجه هرچه بيش بن
ــائل ايمنى خاطر نشان كرد: بدون ترديد يكى  رعايت مس
از اصلى ترين مباحثى كه در حفظ سالمت عمومى جامعه 
مطرح مى شود آموزش مواجهه با بحران به منظور كنترل 
ــت كه  اجراى رزمايش هاى مواجهه  ــوانح ناخواسته اس س
ــى ــى اساس ــرايط اضطرارى در تحقق اين مهم نقش  با ش

 ايفا مى كند.

تاثیرگذاری «بخاری ھای ھرمتیک شوکت» 
درکاھش گازھای گلخانه ای

ــى از معضالت  در حال حاضر يك بزرگ جامعه بشرى توليد گازهاى تـهــران
ــه ازن،  ــيدن به الي ــه تبع آن آسيب رس ــه اى و ب گلخان
ــرايط  ــش نامتعارف كره زمين، به هم خوردن ش گرماي

اقليمى و همچنين تهديد جان موجودات زنده است. 
ــاره به  ــوكت با اش ــركت ش احمد پيروى مديرعامل ش
ــتم گرمايشى سنتى بر روى گازهاى  تاثير مخرب سيس
ــه اى گفت: با بهره گيرى از بخارى هاى هرمتيك،  گلخان
ــد گازهاى گلخانه اى به ميزان قابل توجهى كاهش  تولي
ــرايط  مى يابد و اين امر كمك قابل توجهى به بهبود ش
زيست محيطى خواهد كرد.  با داشتن تكنولوژى نوين در 
سيستم احتراق بخارى هاى هرمتيك، افزايش راندمان و 
كاهش چشمگير آالينده هاى حاصل از احتراق را شاهد 
هستيم وى افزود: سيستم بخارى هاى هرمتيك شوكت 
ــيژن موردنياز جهت  ــده كه اكس به گونه اى طراحى ش
ــداره، از فضاى بيرون  ــراق را از طريق دودكش دوج احت
ــيژن  ــرايطى از اكس ــه مكش نموده و تحت هيچ ش خان
ــود  ــتفاده نمى كند. اين امر باعث مى ش محيط  خانه اس
ــراوت و تازگى خود را  ــاختمان هم ط كه هواى درون س
حفظ كند.  پيروى درارتباط با ميزان مصرف گاز كشور 
ــاله ميتواند در يك سال، دى  نيزگفت: يك درخت ده س
ــوخت 11/05 متر مكعب گاز  اكسيدكربن حاصل از س
ــى در مصرف گاز به  ــى را جذب كند. صرفه جوي طبيع
ــتن يك  ــال معادل كاش ميزان 11/05 مترمكعب در س
ــد و به ازاى هر دستگاه بخارى هرمتيك  درخت مى باش
ــال صرفه جويى مى گردد  1200 متر مكعب گاز  در س
كه معادل كاهش 2/36 تن گاز كربن دى اكسيد حاصل 

از احتراق است. 


