
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
شهرستان 6

پنجشنبه 28 بهمن ماه 1395 سال د  وازد  هم ـ شماره 3026  

مفقودی 
برگ سبز وانت پیکان تیپ OHV 1600 به رنگ سفید روغنی مدل 1388 شماره موتور 
11488028716 و شماره شاسی NAAA 46 AAX 9 G 074077 و شماره پالک ایران 

78- 953 ص 44  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مزایده نوبت دوم 
در پرون��ده کالس��ه 950529 ش احکام مدنی حل اختالف قائم ش��هر موضوع 
اجرائی��ه له آقای امامعلی حمیدزاده با وکالت تق��ی صادقی علیه آقای کیومرث 
ابراهیم��ی ب��ه موج��ب دادنامه  ش��ماره 266 صادره از واحد 10 ش��ورای حل 
اختالف قائمشهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 1382/5/30 تا زمان 
اجرا و حق وکالت وکیل طبق تعرفه و هزینه دادرسی سه هزار و پانصد تومان و 
نیم عش��ر دولتی به مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان که در اجرای مفاد اجرائیه 

اموال محکوم علیه به شرح زیر توقیف گردیده است: 
مل��ک مورد نظر زمینی اس��ت به مس��احت 250 مترمربع بنش��انی جاده نظامی 
روبروی تاالر پذیرایی آدرینا که حدود چهارگانه آن عبارس��ت از ش��ماال بطول 
15 متر وصل به زمین آقای فرامرز ابراهیمی ش��رقا بطول 17/5 متر به کوچه 6 
متری جنوبا بطول 13/5 متر وصل به زمین دختران مرحوم ابراهیمی غربا بطول 
17/5 متر وصل به زمین آقای یدالهی. الزم  به ذکر اس��ت که مش��خصات ملک 
توقیف ش��ده توسط محکوم محصور بوده وبا دیوار کشی محصور شده است و 
فاقد هرگونه اعیانی و درب ورودی می باشد که از سوی کارشناس دادگستری 
با توجه به موقعیت مکانی میزان مس��احت عرضه و نوع کاربری و همه جهات 
ذیمدخل ارزش ششدانگ عرصه ذکر شده باال مبلغ 225/000/000 ریال معادل 

بیست و دو میلیون و پانصد هزار تومان ارزیابی و اعالم گردید. 
ای��ن اجرا در نظر دارد اموال توقیفی مورد نظ��ر را از طریق مزایده حضوری از 
س��اعت 9 تا 10 صبح روز شنبه  مورخ 95/12/21 در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگس��تری قائمشهر به فروش برساند. مزایده بر مبنای قیمت کارشناسی شروع 
و به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته خواهد ش��د. از برنده مزایده 10 درصد 
بهای مورد مزایده در همان حال و بقیه، طی مهلت یک ماه وصول خواهد شد. 
چنانچه طی مهلت مقرر نسبت به پرداخت مابقی بهای اموال اقدام نشود مبلغ ده 
درصد واریزی پس از کسر سایر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد 
ش��د متقاضیان م��ی توانند طی 5 روز قبل از موعد مزای��ده برای دیدن اموال و 

هماهنگی به این اجرا مراجعه نمایند. 
دادورز اجرای احکام مدنی حل اختالف قائم شهر 

دادنامه
خواه��ان: امی��د موانیه ئی فرزند محمد / همدان- خ اکباتان ، پایین تر از پارکینگ ش��هرداری ، 

جنب دفترخانه ، دندان سازی موانیه ئی 
خوانده: مهدی قراگوزلو / مجهول المکان 

خواسته: مطالبه وجه
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این حوزه و ثبت و اجرای تش��ریات قانونی قاضی ش��ورا پس از مش��ورت با اعضاء حوزه و 

اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواس��ت امید موانیه ئی  بطرفیت مهدی قراگوزلو  بخواسته  تقاضای رسیدگی 
و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 14/900/000 ریال بابت صدور یک 
فقره سفته و فیش واریزی با احتساب تاخیر تادیه از سر رسید لغایت زمان اجرای حکم و هزینه 
های دادرس��ی بدین شرح که خواهان بیان داشت خوانده با خرید دوربینی از ایشان و پرداخت 
یک فقره س��فته به مبلغ یک میلیون و دویس��ت هزار تومان و دریاف��ت مبالغ هفتاد هزار تومان 
طبق رس��ید ضمیمه واریز مبلغ 290 هزار تومان طبق فیش واریزی که در مجموع یک میلیون و 
چهارصد و نود هزار تومان خوانده بدهکار می باشد و با مراجعات مکرر و تماس های تلفنی از 
پرداخت بدهی خود امتناع می نماید لذا با طرح دادخواست خواستار مطالبه این مبلغ می باشد 
خوانده در جلسه حاضر نگردیده و دفاعی در قبال خواسته خواهان به عمل نیاورده است اینک 
با توجه به مدارک موجود در مس��تندات پرونده خواسته خواهان وارد تشخیص داده  و مستندا 
به مواد 198 و 515 و 519  و 502 از قانون آیین دادرس��ی عمومی و انقالب  در امور مدنی و 
مواد 307 و 309 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/490/000 تومان 
) ی��ک میلیون و چهارصدو نود هزار تومان ( اصل خواس��ته و مبل��غ 510/000 ریال) پانصدو 
ده هزار ریال(  بابت هزینه دارس��ی و نیزدر خصوص  تاخیرتادیه س��فته به مبلغ یک میلیون و 
دویست هزار تومان از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی 
در ح��ق  خواهان صادر و اعالم می گردد. رای ص��ادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخوهی در این ش��ورا  و س��پس ظرف 20 روزاز آن  قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم حقوقی شهر همدان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف همدان- اسماعیل بیان 

 م الف: 5101

آقا/خانم نرگس رئیس علی قمی بش��ماره شناس��نامه 15 مطابق دادخواس��ت 
تقدیمی بکالس��ه پرونده 1308/1/95 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده شادروان عبدالحسین رضائیه بشناسنامه 1405 در تاریخ 
95/6/22 اقامت��گاه دائمی خود را بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین فوت آن مرحوم 

منحصر است به: 
1- محمد جواد رضائیه ش.ش 5256 ت.ت 1364/2/16 صادره تهران فرزند متوفی 
2- عرف��ان رضائیه ش.ش 0311401678 ت.ت 1374/11/17 صادره تهران فرزند 

متوفی 
3- نرگس رئیس علی قمی ش.ش 15 ت.ت 1335/1/5 صادره تهران همسر متوفی 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور 
را با اس��تناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی طی مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد. ف/28 
حزه یک شورای حل اختالف 

م الف 3440/2 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر بر اینکه تحدید حدود شش��دانگ یکباب خانه بش��ماره 28890 فرعی 
مفروزی از 196 فرعی از 33 اصلی واقع در بخش سه اردبیل تحت مالکیت 
هوش��یار حمزه زاده زردآلو فرزند اژدر تاکنون بعمل نیامده اس��ت بنابراین 
طب��ق م��اده 14 قانون ثب��ت تحدید حدود پ��الک مرقوم روز ش��نبه مورخ 
95/12/21 راس س��اعت 10 صب��ح در محل ش��روع و بعم��ل خواهد آمد 
بدین وس��یله به مالکین و مجاورین اخطار می شود در موعد مقرر در محل 
حاضر تا طبق مقررات نسبت به تحدید حدود پالک مزبور نظارت فرمایند 
و اعت��راض بحقوق ارتفاقی و حدود آن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تحدید حدود به مدت 30 روز خواهد شد. 
تاریخ انتشار 95/11/28 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو شهرستان اردبیل 
م الف 19399 

آگهی ابالغ اجرائیه
در پرونده کالس��ه 111/242/95ح  این ش��ورا محکوم علیه امیر غفوری و 
جعفر غفوری اقدامی محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 8/339/000 ریال به 
عنوان اصل خواس��ته و مبلغ 1/065/000 ریال به عنوان هزینه دادرس��ی در 
ح��ق خواهان اکبر گودرزی و همچنین مبل��غ 416/950 ریال به عنوان نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت حال از آنجایی که حسب اعالم محکوم 
له مش��ارالیهم مجهول المکان می باشد لذا مراتب اجرائیه به محکوم علیهم 
ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 10 روز پس از نش��ر آگهی نسبت به اجرای 
آن اق��دام در غیر این صورت دایره اج��رای احکام مدنی این دادگاه پس از 
انقض��ای مهلت مذکور عملی��ات اجرائی را با تقاض��ای محکوم له تعقیب 

خواهد نمود
مسئول دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف بهار 

م الف:1170

آگهی ابالغ
احتراما بدین وس��یله آقای مه��دی ترکمان  که فعال مجهول المکان می باش��د 
ابالغ می گردد آکه آقای بنیامین ترکمان  دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه نفقه  
به طرفیت ش��ما تقدیم که به کالس��ه 122/950575  ثبت و برای روزسه شنبه 
96/1/19 س��اعت 16 وقت رسیدگی تعیین گردیده ، لذا مراتب جهت تقاضای 
خواه��ان در اج��رای مقررات ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدن��ی دادگاههای 
عمومی و انقالب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی همدان 
درج م��ی گردد خوانده م��ی تواند ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی جهت 
دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم به شعبه 122 واقع در میدان بیمه – 
انتهای کوچه مشکی مراجعه و در روز و ساعت مقرره فوق در جلسه رسیدگی 
حاضر و هر گونه دفاعی دارد به عمل آورد واال ش��ورا غیابا رسیدگی و تصمیم 
مقتضی صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهی الزم ش��ود یک نوبت و مدت 

آن 10 روز خواهد بود.
دبیر خانه 122 شورای حل اختالف همدان 

م الف: 5200

اجرائیه 
مش��خصات محکوم له/محکوم لهم: امید علی بیات فرزند نورعلی بنش��انی 

تهران- شهریار- مالرد صفادشت امیرآباد خ امت پ 31 
مش��خصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: عل��ی جعفر فتاحی فرزند محمد 

علی بنشانی مجهول مکان 
محک��وم ب��ه: بموج��ب درخواس��ت اج��رای حک��م مربوط��ه به ش��ماره 
9510092667202650 و ش��ماره دادنامه مربوطه 9509972667200695 
محکوم علیه محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم 
سند رسمی انتقال یک قطعه زمین مفروزی 19 تفکیکی به مساحت تقریبی 
185 مترمرب��ع از پالک اصلی 43 موضوع مبایع��ه نامه عادی تنظیم در بین 
متداعین بنام محکوم له و پرداخت نیم عش��ر در حق صندوق دولت صادر 

می نماید. 
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی- وحید اکبرزاده 

 3435/1

آگهی حصر وراثت 
آقای /خانم عظمت محمدی یاجلو دارای شناس��نامه بشماره 439 بشرح پرونده 
کالس��ه 1373-95  این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان مهدیخان محمدی یاجلو بش��ماره شناسنامه  314 در 
تاری��خ  94/9/4 در اردبی��ل اقامت��گاه دائمی خود بدرود حی��ات گفته، ورثه آن 

مرحوم منحصر است به: 
1- عظمت محمدی یاجلو ش.ش 439 فرزند مهدیخان دختر متوفی 

2- نازپری شکری کرکرق ش.ش 849 فرزند حسن همسر متوفی 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نش��ر آگهی مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصتینامه 
جز س��ری و رس��می که بعد از موعد ابراز ش��ود از درجه اعتبار ساقط و بی اثر 

خواهد بود. 
رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل 

م الف 19400 

آگهی ابالغ
احتراما بدین وس��یله آقای عیسی رشتی  که فعال مجهول المکان می باشد ابالغ 
می گردد آکه آقای داود بیات  دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه وجه  به طرفیت 
ش��ما تقدیم که به کالس��ه 950655  ثبت و برای روزدوشنبه 96/1/28 ساعت 
10/30 وقت رس��یدگی تعیین گردیده ، لذا مرات��ب جهت تقاضای خواهان در 
اجرای مقررات ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب 
ی��ک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی همدان درج می گردد 
خوان��ده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی جهت دریافت نس��خه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم به ش��عبه 111 واقع در میدان بیمه – انتهای کوچه 
مش��کی مراجعه و در روز و س��اعت مقرره فوق در جلس��ه رسیدگی حاضر و 
هر گونه دفاعی دارد به عمل آورد واال ش��ورا غیابا رس��یدگی و تصمیم مقتضی 
صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهی الزم ش��ود یک نوبت و مدت آن 10 

روز خواهد بود.
دبیر خانه 111 شورای حل اختالف همدان 

م الف: 5204

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسن اسکندری  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفتر خانه 7 همدان 
مدعی است که چهار جلد  سند مالکیت شش دانگ پالک 10/24770واقع در حومه یک 
که به نامش ذیل ثبت 58664 صفحه 180 دفتر 381 و ثبت 58665 صفحه 184 دفتر 381 
و ثبت 58666 صفحه 187 دفتر 381 و ثبت 71594  صفحه 65 دفتر 455 سابقه ثبت دارد 
و برابر اس��ناد رهنی به شماره های 16545- 89/12/23 و 15431- 89/1/20 و 15429- 
89/11/20  دفت��ر خان��ه 24 همدان نزد بان��ک تجارت وثیقه قرار دارد و به علت س��هل 
انگاری مفقود گردیده لذا به اس��تناد تبصره الحاقی به ماده 120آیین نامه قانون ثبت بدین 
وس��یله آگهی می شود تا هرکس��ی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه 
و ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و یا س��ند معامله اعتراض خود را کتبا تس��لیم نماید در 
صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل 
سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان همدان- علی زیوری حبیبی

م الف 5201 

مرحله دوم 
آگهی مزایده اموال منقول 

در پرونده کالس��ه 950441 به موجب اجرائیه صادره از ش��عبه 4 دادگس��تری مالرد، له آقای/
خانم علی عسس��ی علیه آقای/خانم علیرضا تابش محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 
28/380/889 تومان اصل خواس��ته در حق محکوم له و مبلغ 5% ریال نیم عشر دولتی صندوق 
دول��ت چ��ون نامبرده در موعد مقرر قانونی، مفاد حکم را اجرا نکرده اس��ت. حس��ب تقاضای 
محکوم له اموال منقول محکوم ش��رح زیر به وس��یله این مرجع توقیف و توس��ط کارش��ناس 
رس��می /خبره دادگس��تری ارزیابی گردیده اس��ت و مقرر اس��ت از مزایده در تاریخ 96/1/16 
از س��اعت 13/30 تا پایان در محل دفتر اجرای احکام مدنی به فروش برس��د مزایده از قیمت 
320/000/000 ریال ش��روع می ش��ود و مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی )تضمین ش��ده( فی المجلس از پرونده 
مزایده دریافت می شود و باقی وجه طی مبلغی که از سوی این مرجع تعیین می گردد و حداکثر 
ی��ک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریداراخ��ذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد 
ش��د در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد س��پرده او پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف 
با ایام تعطیل ش��ود مزایده فردای اداری همان روز در همان س��اعت و مکان برگزار می گردد. 
ش��کایت راج��ع به تخلف از مقررات مزایده طی یک هفت��ه از تاریخ  فروش به دادگاه داده می 
ش��ود و قبل از پایان مهلت مذکور با قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه )در صورت وصول ش��کایت( 
مال به خریدار تس��لیم نخواهد ش��د ضمنا ضابطین می توانند طی پنج روز قبل از مزایده بدفتر 
اج��را مراجع��ه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و اموال مورد مزایده و بهای آن بدین ش��رح 

است: طبق نظریه کارشناسی 
3 عدد دستگاه قوطی سازی 

شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مالرد 
م الف 3436 

 برگزاری نشست توجیهی 
 نظام پذیرش و پیشنهادها 

در شرکت آبفای آذربایجان شرقی
تفاهم – آذربایجان ش��رقی: در راس��تای 
افزایش مش��ارکت فعاالنه همکاران و همچنین 
ارائه راهکارهای بهبود برای رس��یدن به اهداف 
پیش بینی شده شرکت در حوزه نظام پیشنهادها، 
جلسه توجیهی با حضور مهدی الفقیه - معاون 
برنام��ه ریزی و منابع انس��انی، مدیران، معاونین 
و رابطین مناطق تبری��ز برگزار گردید. در ابتدای 
این مهدی الفقیه با اش��اره به فعالیت های انجام 
شده در حوزه نظام پیشنهادهای شرکت در چند 
سال گذشته و به تبع آن نتایج چشمگیر اخذ شده 
در شرکت مهندس��ی و همچنین جشنواره نظام 
پیش��نهادها، بر ضرورت مشارکت بیش از پیش 
همکاران و حفظ جایگاه مناسب  شرکت  تاکید 
و از مدیران درخواست نمود که زمینه های الزم 
برای مش��ارکت همگانی در  دستیابی به اهداف 
س��ال 1395 را فراهم نماین��د. در ادامه دبیر نظام 
پیشنهادها نیز در گزارشی به اهم اقدامات  انجام 
یافته درش��رکت، در جهت توانمند سازی نظام 
پیشنهادها در چند سال گذشته و همچنین نتایج 
حاصل از آن اقدامات اشاره کرد. ایشان در ادامه به 
اهداف و عملکرد شاخص های مهم حوزه نظام 
پیشنهادها از جمله سرانه نظام پیشنهادها، درصد 
مشارکت مدیران و... در 10 ماهه سال 1395 اشاره 
نمود. گفتنی است در ادامه  این جلسه،حاضرین 
نسبت به بیان نکته نظرات و پیشنهادهای خود در 
جهت ارتقاء مشارکت همکاران اصلی و فرعی و 
همچنین سایر موارد مرتبط با این حوزه پرداختند. 

افتتاح زنجیره تولید شترمرغ در شیراز
تفاه��م- ف��ارس: اولی��ن و  بزرگ تری��ن 
زنجیره تولید شترمرغ کشور در بخش خان زنیان 
شهرس��تان شیراز با اس��تفاده از تسهیالت بانک 
کش��اورزی، به بهره برداری رس��ید. بنابر اعالم 
بانک کش��اورزی، اس��تان فارس کل اعتبار این 
طرح 163 میلیارد و 400 میلیون ریال اس��ت که 
101 میلیارد و 800 میلیون ریال آن با اس��تفاده 
از تسهیالت بانک کش��اورزی و از محل اعتبار 
صندوق توسعه ملی تامین شد. این طرح ظرفیت 
تولید 6450 قطعه و سالیانه کشتار 1510 تن را 
دارد که ش��امل  3هزار تن گوشت ماکیان، 825 
تن پودر اس��تخوان، 750 تن پوست خام، هفت 
هزار و500 تن فعالیت کش��تارگاهی ، 750 تن 
چربی صنعت��ی، دو هزار و 500تن فرآورده های 
کالباس، سوسیس و همبرگر و 150 تن فرآوری 
پر اس��ت  و  با بهره برداری از آن زمینه اش��تغال 

مستقیم 59 نفر فراهم شده است.

خبرنامه

تدوین بسته معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری شهر قزوین

تفاه��م- قزوین: مع��اون س��رمایه گذاری 
ش��هرداری قزوی��ن گف��ت: بس��ته فرصت های 
س��رمایه گذاری شهر قزوین از س��وی مشاوران 
طرح تهیه و جهت بررسی های نهایی ارایه شده 
است. ناصر گنجی افزود:این بسته باهدف استفاده 
حداکث��ری از تمامی ظرفیت ها و پتانس��یل های 
اقتصادی موجود تهیه ش��ده و  فرآیند تهیه آن با 
حفاظ��ت از ارزش های محیط��ی و اجتماعی، 
در چارچ��وب ضواب��ط و مقررات تنظیم ش��ده 
اس��ت. وی یادآورشد: بس��ته جامع فرصت های 
س��رمایه گذاری با رویکردهای کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت، دستیابی به اهداف چشم انداز 
توسعه متوازن شهر قزوین را ممکن می سازد، لذا 
همراهی دستگاه های اجرایی بخصوص نهادهای 
دارای زیرس��اخت نق��ش بس��زایی در اجرایی 
شدن سریع تر پروژه های س��رمایه گذاری دارد. 
معاون ش��هردار با اشاره به برخی از فرصت های 
س��رمایه گذاری در ش��هر همچنین  اذعان کرد: 
توسعه فاز دوم منطقه نمونه گردشگری باراجین 
در زمین��ه اقامتی، درمان��ی، تفریحی و خدماتی، 
احیاء و بهره برداری از گرمابه های قدیمی شهر، با 
کاربری های به روز شده مانند مرکز آب درمانی، 
مرکز سالمت و تندرستی اسپا، شهرک گلخانه ای 
مانند کشت گیاهان دارویی، باغ گیاه شناسی شهر، 
پارک آموزش های ش��هروندی ب��ا رویکردهای 
زیست محیطی و طبیعی، از جمله  فرصت  های 
سرمایه گذاری پیش بینی شده در این بسته است.
وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در قزوین به 
دلیل شرایط خاص طبیعی و صنعتی و موقعیت 
جغرافیایی منحصر به فرد، قرار گرفتن در کریدور 
شمال و شمال غرب کشور، تنوع  در زمینه های 
مختلف س��رمایه گ��ذاری و حمایت مجموعه 
مدیریت ش��هری از س��رمایه گذاران، قزوین را 
به عنوان یکی از مهمترین مقاصد برای س��رمایه 

گذاران داخلی و خارجی مطرح کرده است.

 پرداخت ۱۵ میلیارد ریال تسهیالت  
به کشت گلخانه ای استان بوشهر

تفاهم- بوش��هر: مدیریت بانک کشاورزی 
استان بوشهر طی 10ماهه امسال 15 میلیارد و 200 
میلیون  ریال تسهیالت کشت گلخانه ای پرداخت 
کرده است. بنابر اعالم بانک کشاورزی، این میزان 
تس��هیالت به ظرفیت کلی 96ه��زار متر مربع و 
به تع��داد 24 طرح گلخانه ای و از محل صندوق 
توس��عه ملی و منابع داخلی بانک پرداخت شده 
که زمینه اش��تغال 80 تن را به طور مستقیم ایجاد 

کرده است.

خبرنامه

آگهی اعالن نظر افراز 
چون بر اس��اس صورت مجلس  وارده به شماره 95/7277  
مورخ 95/11/17و نقش��ه پیوستی و بر طبق آیین نامه قانون 
اف��راز و فروش امالک مش��اعی رای افراز شش��دانگ یک  
واحد گاوداری ش��یری پالک 22 اصل��ی  واقع در بخش 5 
تویس��رکان بنام احمد زنگنه  صادر گردیده لذا مراتب طبق 
ماده18 آیین نامه اجرایی اسناد الزم االجرا جهت اطالع تمام 
مالکین مش��اعی و اش��خاص ذوالحقوق اخطار تا با مراجعه 
به اداره ثبت اس��ناد و امالک تویس��رکان  و مالحظه نقشه و 
ص��ورت مجلس افرازی مربوطه، چنانچ��ه به نظریه افرازی 
صادره اعتراض داش��ته باش��ند ظرف م��دت5 تا 10 روز از 
تاریخ رویت آگهی اعتراض خود را به دفتر دادگاه شهرستان 
محل  تس��لیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت عدم تسلیم 
اعتراض نس��بت به صدور سند مالکیت قطعه افرازی به نام 

فوق اقدام خواهد شد.
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان تویسرکان – 
سیروس قلی زاده

م الف: 529

تفاهم- اسالمش��هر- محمدرضا عباسی : 
معاون در آمد و امورمشترکین آبفای جنوب غربی 
استان تهران اظهارکرد: برای نخستین بار در سطح 
استان تهران مرکزمانیتورینگ وجمع آوری آنالین 
اطالعات،درش��رکت آبفای جنوب غربی اس��تان 
تهران، راه اندازی ومورد بهره برداری قرارگرفت. 
کمال غریبی افزود: باتوجه به گس��تردگی حوزه 
خدماتی شرکت وهمچنین فراوانی وتراکم شهرها 
و مناطق تحت پوش��ش که قرائت ،جمع آوری و 
تخلیه و جمع بندی اطالع��ات مربوط به قرائت 
ه��ای صورت گرفت��ه با صرف زم��ان زیادی در 
ارتباط با س��اماندهی ومحاسبات وصدورقبوض 
مصرف��ی  انج��ام می گرفت، درهمین راس��تا وبا 
هدف سرعت بخش��ی به صدورقبوض مصرفی 
مش��ترکین از قرائت تا صدور، با راه اندازی مرکز 
مانیتورینگ ش��رکت آبفای جن��وب غربی،ضمن  
قرائت هوشمندانه، ارسال آنالین اطالعات قرائت 
 ش��ده به مرک��ز، در کمترین زم��ان ممکن انجام 
 م��ی ش��ود. وی ب��ا اش��اره ب��ه ویژگ��ی ه��ای 
 راه اندازی این مرکز،بیان کرد:این قرائت با استفاده 
ازگوش��ی های تلفن هم��راه هوش��مند ومجهز 
به سیس��تم جی پ��ی اس و با قابلیت برداش��ت 

جغرافیایی منطقه انجام می گیرد.
 معاون درآمد و امورمشترکین آبفای جنوب 
غربی اس��تان تهران،در ادامه تاکید کرد: با استفاده 
از تکنولوژی و امکانات تعریف شده بر روی این 

سیستم ها، عالوه بر قرائت های منطقه و شهرهای 
تح��ت پوش��ش و ارس��ال آنالین اطالع��ات به 
مرکزمانیتورینگ، عکس های مربوط به شکستگی ها 
و خرابی کنتورهای مشترکین نیز جهت بررسی و 
رفع مشکالت ایجاد شده ، درکمترین زمان ممکن 
به مرکز مانیتورینگ ارس��ال می گردد. معاون در 
آمد و امورمش��ترکین آبفای جنوب غربی اس��تان 
تهران  خاطرنش��ان کرد:هزینه کل این پروژه اعم 
از خرید گوش��ی های هوشمند و تجهیز کردن به 
امکانات الزم و همچنین تجهیز و راه اندازی مرکز 
مانیتورینگ با اعتب��اری بالغ بر1/5میلیارد ریال از 
مح��ل اعتبارات جاری و داخلی  ش��رکت تامین 
شده و اقدامات بعدی نیز به منظور ارتقاء سیستم 
مذکور در دس��تور کار قرارگرفته و مطابق برنامه 

زمانبندی شده، اجرا خواهد شد .

تفاهم – اصفهان :  شهردار اصفهان در چهل 
و ششمین برنامه از طرح »هر هفته با چند افتتاح« 
که در منطقه 13 شهرداری اصفهان برگزار شد با 
اش��اره به اینکه در ایام  دهه فجر در شهر اصفهان 
عالوه بر اجرای 500 برنامه فرهنگی در محالت، 
پروژه ه��ای عمرانی زی��ادی نیز ب��ه بهره برداری 
رسیده اس��ت، اظهارکرد: باید توجه داشته باشیم 
که فعالیت های عمرانی ش��هر اصفهان در بخش 
کالن و محل��ه مح��وری برای ارائ��ه خدمات به 
شهروندان در حال انجام است. مهدی جمالی نژاد 
در خص��وص پروژه های در حال به��ره برداری 
شهرداری اصفهان در منطقه 13 ابراز کرد: در این 
برنامه، پروژه چند منظوره ورزشگاه شفق با اعتبار 
9 میلی��ارد و 200 میلیون توم��ان به بهره برداری 
رس��یده اس��ت. وی  با اش��اره به آغ��از عملیات 
اجرایی خیابان س��ازی آزادگان نیز بیان کرد: این 
خیاب��ان در دو الین با اعتب��ار 500 میلیون تومان 
به بهره برداری خواهد رسید.جمالی نژاد همچنین 
با تاکید بر اینکه ساختمان خدمات شهری منطقه 
13 ش��هرداری اصفهان با اعتبار دو میلیارد تومان 
به بهره برداری رس��یده اس��ت، تصریح کرد: این 
س��اختمان در دوطبقه و ب��ا پارکینگ یک هزار و 

600 متر مربعی بهر ه برداری شده است. 
ش��هردار اصفهان در ادامه راجع به رونمایی 
از شهرسازی الکترونیک در منطقه 13 شهرداری 
اصفهان افزود: این س��امانه شامل زیرسیستم های 

شهر نما، راه اندازی شهرسازی الکترونیک )سرای 
هش��ت(، راه اندازی سیستم الکترونیک ماده صد، 
ص��دور پروان��ه الکترونیکی تک برگ��ی و عدم 
خالف و پایان کار، پاسخ استعالمات به صورت 
الکترونیکی و برون سپاری استعالمات به صورت 
الکترونیکی اس��ت. وی با بیان اینکه خوشبختانه 
ش��اهد رونمای��ی از اولی��ن پروانه س��اختمانی 
الکترونیک��ی به ص��ورت تک برگی هس��تیم و 
امیدواری��م این مهم تا پایان س��ال جاری در کلیه 
مناطق تس��ری یابد، اضافه ک��رد: ماموریت های 
شهرداری مانند ش��بکه درهم تنیده است. وی با 
اشاره به اینکه شهرسازی الکترونیک در منطقه 13 
به صورت پایلوت آغاز بکار کرده است، گفت: به 
زودی این طرح به همه مناطق شهرداری اصفهان 

تسری خواهد یافت.

 بهره برداری از 4 پروژه  آبرسانی روستایی 
در استان گلستان

تفاهم- گلس��تان: همزمان با افتتاح متمرکز پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرستان 
آزادشهر در مراسمی که با حضور نماینده مردم شهرستان های آزادشهر و رامیان در مجلس شورای 
اسالمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار گلستان ، فرماندار، مدیران 
دس��تگاه های اجرایی استانی و شهرستانی و اقش��ار مختلف مردم برگزار گردید، 4 پروژه آبرسانی 
روس��تایی به بهره برداری رس��ید و عملیات اجرایی 1 پروژه  دیگر نیز آغاز ش��د. مدیر امور آبفار 
شهرس��تان آزادش��هر در این مراس��م  حجم عملیات پروژه های قابل افتتاح را  شامل 3.8 کیلومتر 
شبکه توزیع با 287 فقره انشعاب و اجرای خط انتقال بطول 3.2 کیلومتر برشمرد. فدایی همچنین 
حجم عملیات پروژه کلنگ زنی را ش��امل اجرای شبکه توزیع به طول 16.6 کیلومتر با 1250 فقره 
انش��عاب ذکر کرد. گفتنی است، با افتتاح پروژه های مذکور، روس��تاهای سرکهریزا، کوه میان ،ابه 
گل ها و ابه سبزواری ها، با  509 خانوار وجمعیتی بالغ بر  1824  نفر از آب شرب سالم و بهداشتی 
بهره مند گردیدند و با اتمام پروژه کلنگ زنی نیز، روستاهای تاتار بایجق ، قزلجه آق امام و پشپمک 
توقتمش  با 1033  خانوار و جمعیتی بالغ بر 3824 نفر ازنعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند 
خواهند گردید. وی در پایان خاطرنش��ان کرد :جهت افتت��اح پروژه مبلغ 6310 میلیون ریال هزینه 
ش��ده اس��ت و جهت اجرایی کلنگ زنی این پروژه آبرسانی  در این شهرس��تان با اعتباری بالغ بر 

10800 میلیون ریال نیاز می باشد.

 فعالیت ۱۸۶ معدن 
در چهارمحال و بختیاری

تفاهم- چهارمحال و بختیاری: مدیر اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: در حال حاضر 186 معدن با س��رمایه گذاری یک هزار و 900 میلیارد ریال در استان 
چهارمح��ال و بختیاری وجود دارد. بهزاد ابراهیمی عنوان کرد: این معادن برای یک هزار و 850 نفر 
اش��تغال ایجاد کرده اند. وی تاکید کرد: سنگ الشه، سنگ گچ، سنگ های تزئینی و نما، خاک نسوز 
و مواد اولیه سیمان بیشترین مواد معدنی استخراج شده از معادن استان چهارمحال و بختیاری است. 
مدیر اداره معادن س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 4 درصد 
معادن فعال کش��ور در این اس��تان وجود دارد، عنوان کرد: این میزان طی س��ال آینده در چهارمحال 
و بختیاری افزایش می یابد. وی ادامه داد: در این اس��تان تحقیقات علمی در زمینه شناس��ایی معادن 
جدید در حال انجام اس��ت.ابراهیمی همچنین تاکید کرد: در س��ال جاری تاکنون بیش از 4.5 میلیون 
تن مواد معدنی در چهارمحال و بختیاری اس��تخراج ش��ده است. مدیر کل سازمان صنعت، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه تاکید کرد: در یک هزار و 300 کیلومتر از محدوده شمال 
چهارمحال و بختیاری مطالعات زمین شناس��ی انجام و کانس��ارهای فلزی از جمله روی، س��رب و 
مس شناسایی شده است.امامی گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده امسال 10 هزار کیلومتر 
اکتشاف ماهواره ای با هدف شناسایی استعدادهای معدنی در استان در حال انجام است که نتایج آن 

در پایان سال مشخص می شود.

راه اندازی مرکز مانیتورینگ قرائت 
کنتورآب  در جنوب غربی استان تهران 
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