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شهرستان

سال دوازدهم شماره 3049

مدیرعامل فوالد مبارکه اعالم کرد

خبرنامه

احداث واحد نورد گرم در فوالد هرمزگان

تولید  52هزار تن مواد معدنی
در گچساران طی سال جاری
تفاهم  -کهگیلویه و بویراحمد :رئیس
اداره صنع��ت ،مع��دن و تجارت گچس��اران
گف��ت 52 :ه��زار و  200ت��ن م��واد معدنی
سال ج��اری در معادن ای��ن شهرستان تولید
و روان��ه بازار مصرف ش��د .رضا شریفی در
نشس��تی خبری با بیان اینکه گچساران دارای
 21واحد معدن اس��ت ،اظهار کرد :این مواد
معدن��ی شامل خاک مارن ،گ��چ ،سنگ الشه
و سلیس��تن هس��تند .شریفی عنوان کرد11 :
م��ورد از مع��ادن ای��ن شهرستان ب��ا ظرفیت
اسمی  191ه��زار و  500تن غیر فعال است
و در ح��ال حاضر  48درص��د از معادن این
شهرستان با ظرفیت تولید  327هزار تن فعال
است .رئی��س اداره صنعت ،معدن و تجارت
گچساران خاطرنشان کرد 31 :صنایع معدنی
در این شهرستان وجود دارد که از این تعداد
 24مورد ب��ا ظرفیت تولید سه میلیون و 618
ه��زار تن فعال است .وی با بیان اینکه تالش
ب��رای راهان��دازی واحده��ای نیم��ه فعال و
راکد در گچس��اران ادامه دارد ،افزود :تامین
ماشی��ن آالت صنعتی ،بهره وری ،نرخ ارز و
تقوی��ت زیرساخت ها نقش مهمی در توسعه
بخ��شمع��دنای��نشهرست��اندارد.

تفاه��م -بندرعب��اس -جمیله دبی��ری نیا:
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه این کارخانه
هرگ��ز دست خ��ود را از پشت ف��والد هرمزگان
برنداش��ت ،تصریح ک��رد :فوالد مبارک��ه پس از
خرید فوالد هرمزگان تاکنون هزار میلیارد تومان
در این شرکت هزینه و سرمایهگذاری کرده است.
بهرام سبحانی درمراسم تکریم ومعارفه مدیرعامل
ساب��ق و جدید فوالد هرمزگ��ان ،افزود :در زمان
آغاز مدیریت هراتیان قیمت جهانی نصف و بازار
بهش��دت راکد شد درحالیک��ه هزینهها و قیمت
مواد اولیه کاهش نیاف��ت و عرضه سنگین فوالد
چی��ن به بازار جهانی را ه��م شاهد بودیم .وی با
اش��اره به اینکه قرارداد توسعه فوالد هرمزگان که
فاینانس خارجی هم دارد ،اوایل سال آینده امضا
میشود ،خاطرنشان کرد :براس��اس این قرارداد،
ظرفی��ت فوالد هرمزگ��ان از  1/5به  ۳میلیون تن
خواه��د رسید و این پ��روژه ظرف سه سال اجرا
خواه��د شد.سبحان��ی با بیان اینک��ه قصد داریم
یک واحد ن��ورد گرم ه��م در پاییندست فوالد
هرمزگان احداث کنی��م تا ارزشافزوده محصول
ف��والد هرمزگان بیشت��ر شود ،اضافه ک��رد :فارغ
از دی��د بومی و غیربومی هم��ه باید تالش کنیم
ف��والد هرمزگان موفق ش��ود.وی ادامه داد :ادغام
واحدهای کوچک باید در دستور کار قرار بگیرد
زیرا آین��ده را از این نظ��ر نگرانکننده میبینم و
در جهان به سمت واحده��ای بزرگ رفتهاند ،به
نظ��رم واحده��ای کوچک فع��ال در منطقه ویژه
خلیجف��ارس باید باهم ادغام شون��د .سبحانی با
بیان اینک��ه هراتیان از این پ��س بهعنوان مشاور

وجود  90واحد صنعتی در الیگودر ز
تفاهم -لرس��تان :رئی��س اداره حفاظت
محیط زیس��ت الیگ��ودرز از برخ��ورد با پنج
واح��د آالینده در این شهرستان خبر داد.اصغر
بلکیون��د اظهار کرد :منظ��ور از آلوده ساختن
محیط زیس��ت پخش یا آمیختن مواد خارجی
ب��ه آب ،هوا یا خاک و زمی��ن به میزانی است
که کیفیت فیزیک��ی ،شیمیایی ی��ا بیولوژیکی
آن برای انس��ان و ی��ا سایر موج��ودات زنده
زیان آور باش��د ،تغییر کند .وی اضافه کرد :در
همی��ن راستا واحدهای تولی��دی و صنعتی به
وسیله اداره محیط زیست الیگودرز مورد پایش
قرار میگیرند .بلکیوند تصریح کرد :شناسایی،
بازدید کارشناسی ،نمونهبرداری ،آنالیز ،مقایسه
ب��ا استان��دارد ،در ص��ورت اح��راز آلودگی و
درج ن��ام واحد در فهرست صنای��ع آالینده از
اقدامات��ی است که در این راستا انجام میشود.
بلکیوند ب��ا بیان اینکه در ای��ن شهرستان 90
واح��د صنعتی داریم ،افزود :واحدهای صنعتی
در قالب خوداظهاری ،میزان آالیندگی خود را
به ص��ورت دورهای در زمان فعالیت از طریق
آزمایشگاههای معتمد محیط زیست مشخص و
نتایج را به محیط زیست ارائه میکنند.

بنده فعالیت خواهد کرد ،تصریح کرد :ارزانی هم
مردی است از جنس فوالد و کار  ،انتظار داریم از
س��ال  ۹۶فوالد هرمزگان به سود برسد و صنعت
فوالد هرمزگان کام ً
ال صادراتی شود.
همچنین مدیرعامل جدی��د فوالد هرمزگان
گفت :باید اولویت دیگرمان صرفهجویی و بهینه
ک��ردن هزینهه��ا در فوالد هرمزگ��ان باشد.فرزاد
ارزان��ی با بیان اینکه دنی��ای فعلی دنیای تعامل و
همک��اری است نه تقابل ،اضاف��ه کرد :در آستانه
انعق��اد قرارداد توسعه فوالد هرمزگان هس��تیم و
امیدوارم بعد از عید این قرارداد امضا شود .وی با
اشاره به اینکه نورد گرم را هم در فوالد هرمزگان
راهان��دازی خواهیم کرد تا زنجیره در این شرکت
تکمی��ل شود ،تصری��ح ک��رد :در سالهای اخیر
بحرانهای زیادی در بازار و صنعت فوالد داشتیم
و در ای��ن شرایط رسیدن به س��ودآوری برای ما
اولویت داشته و دارد.

شناسایی ظرفیت های اقتصادی کردستان
برای جذب سرمایه گذار

تفاهم -کردس��تان :استان��دار کردستان از بکارگی��ری مشاوری در سال آین��ده برای بررسی و
شناسایی تمامی ظرفیت های اقتصادی موجود دراستان خبرداد و گفت :بهره برداری از ظرفیت های
این بخش ضروری است .عبدالمحمد زاهدی در دومین جلسه شورای دستگاه های نظارتی و پنجره
واحد سرمایه گذاری استان ،اظهار کرد :هدف از ایجاد مرکز خدمات و پنجره واحد سرمایه گذاری،
سهول��ت در دستیابی سرمایه گذار به سرمایه گذاری مطمئ��ن در یک منطقه است .وی با بیان اینکه
امروز بهبود فضای کس��ب و کار یکی از مهمترین شاخص های توسعه کشورها محسوب می شود،
عن��وان کرد :درچند س��ال پیش ثبت شرکت برای سرمایه گذار خارج��ی در کشور ما  ۶ماه به طول
م��ی انجامید .وی اذعان کرد :وقتی که سرمایه گذار اع��م از داخلی و خارجی شاهد پروسه طوالنی
م��دت در صدور مجوزها واستعالم��ات درهر کشور و منطقه ای باشد ،بی شک از ادامه کار پشیمان
ش��ده و کش��ور دیگری را برای سرمای��ه گذاری خود انتخاب می کند .استان��دار کردستان بیان کرد:
انجام کار ارباب رجوع به ویژه سرمایه گذاران در اسرع وقت و با دقت به معنای تکریم این افراد از
سوی پرسنل اداری است .زاهدی خاطرنشان کرد :تالش های مطلوبی انجام شده که زمین مورد نیاز
سرمایه گذاران از طریق شرکت شهرک های صنعتی استان تامین شود و با تحقق این مسئله بی شک
مشکل زمین برای سرمایه گذاری دراستان برطرف خواهد شد.
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نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

استاندار آذربایجان شرقی خبر داد

خبرنامه

رونق فرش تبریز در سال جدید

تفاهم-آذربایجان شرقی :استاندارآذربایجان
شرق��ی گفت :سال  ،96س��ال رونق فرش تبریز
خواهد بود .اسماعیل جبارزاده در جلس��ه ستاد
حمای��ت از صنعت فرش است��ان در خصوص
اهمیت و ض��رورت حمایت از فرش اظهارکرد:
فلس��فه وجود ست��اد حمای��ت از صنعت فرش
برگرفت��ه از اینک��ه آذربایج��ان شرق��ی یکی از
قطب های تولیدی فرش دستباف ،حائز اهمیت
است .وی با بی��ان اینکه فرش دستباف زمینهای
برای افزایش اقتصاد و صادرات در استان است،
ادامه داد :بعد اقتصادی وسالمتی فلس��فه بزرگ
این ستاد است .استاندارآذربایجان شرقی افزود:
صادرات هن��ر در قالی فرش ب��ه سایر کشورها
ی��ک پیام هنری است که امروزه این امر یکی از
نیازه��ای اساسی جامعه بشریت است .جبارزاده
عنوان ک��رد :حمای��ت از فرش دستب��اف جزو
وظای��ف مهم م��ا است و خوشحال��م که بعد از
ورود ب��ه است��ان یک��ی از اه��داف و شعارهای
خ��ود را حمای��ت از هن��ر صنعت ف��رش قرار
دادی��م .وی با اشاره به تغییر بازارفرش استان در
سال جاری نس��بت به سال های گذشته ،افزود:
بازار استان در صنع��ت فرش در سال  ۹۵کامال
متف��اوت ت��ر از سال ه��ای قبل اس��ت این در
حالیست که وضیعت خوبی را در صنعت جهانی
فرش پشت سر گذاشته ایم.
جب��ارزاده ادامه داد :یکی از عمده موانع که
سر راه ای��ن صنعت قرار گرفته ع��دم توافقات
تج��اری و بازرگان��ی ب��ود که بع��د از برجام با
فراهم س��ازی امکانات این مشکل برطرف شده

است .استاندار آذربایج��ان شرقی افزود :امروزه
مقدم��ات حضور با ق��درت دربازارهای جهانی
ف��رش دستباف فراهم اس��ت و در طی سه سال
گذشت��ه اقدامات��ی برای معرفی تبری��ز به عنوان
پایتخت فرش دستباف صورت گرفته است .وی
با بیان اینکه تبریز  ۲۰۱۸مکمل پایتخت صنعت
ف��رش دستباف است ،ادامه داد :الزمه تحقق این
امر ورود بخش خصوصی به این عرصه است و
باید تمامی دس��ت اندرکاران این صنعت نهایت
استفاده از این فرصت را به عمل آورند .جبارزاده
شعار س��ال  ۹۶را در زمینه ف��رش ،رونق تولید
ف��رش عنوان و اظهار کرد :توسعه تجارت فرش
در گ��رو تولید فرش باکیفیت و مقرون به صرفه
است .استاندار آذربایجان شرقی کارخانجاتی را
موفق دانست که اول سفارش قبول کنند ،سپس
به تولید بنا به سلیقه مشتری بپردازند.

خشکیدگی  60درصد قنوات
چهارمحال و بختیاری

تفاهم  -چهارمحال و بختیاری :استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به خشک شدن  ۶۰درصد
قنوات و چشمه های استان ،تصریح کرد :مشکل کمبود آب ،تنها خروج آب توسط اصفهان نیست بلکه
خشکسالی نیز دخیل است .قاسم سلیمانی دشتکی در ستاد ساماندهی امورجوانان استان چهارمحال و
بختیاری ،اظهار کرد :فوالد سفید دشت جزء هشت پروژه شاخص کشوری در دولت تدبیر و امید بود
و اکن��ون ف��از دو آن با پیشرفت فیزیکی  ۴۵درصد در حال اج��را است .وی با اشاره به سرمایه گذاری
دولت یازدهم در استان طی سه سال و نیم اخیر ،تصریح کرد :طی این مدت طرحهای عمرانی ،صنعتی
و خدمات��ی با ارزش ریالی  ۳۰هزار میلیارد ریال افتتاح و کلنگ زنی شد .سلیمانی دشتکی خاطرنشان
کرد :امس��ال شاخص گازرسانی به مناطق مختلف استان به  94/5درصد رسید و برای انتقال آب بن -
بروجن نیز  ۱۹۳میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت .وی هزینه احداث جاده کارون چهار را یک هزار
و  ۴۱۰میلیارد ریال اعالم کرد و گفت :از این مبلغ  ۷۳۰میلیارد ریال در دولت تدبیر و امید جذب شد.
وی ب��ا اشاره به آبرسانی به  ۲۲۰روست��ا در دولت گذشته ،اظهار کرد :در حال حاضر تنها  ۵۰روستا
با تانکر آبرسانی میشود .استاندار اشتغال توسط بخش خصوصی را امری ضروری دانست و گفت:
سمنها میتوانند با فعالیت در زمینه مشاغل خانگی یا کارگاه های صنایع دستی ایجاد اشتغال کنند .وی
خاطرنشان کرد :سازمانهای مردم نهاد واسط میان دولت و بخش خصوصی هستند.

ساخت  10هتل با هدف توسعه
گردشگری در همدان
تفاهم-هم��دان :استاندار هم��دان گفت:
دولت تدبی��ر و امید  ۸۶۰۰میلی��ارد تومان در
همدان سرمایه گذاری کرده است .محمدناصر
نیکبخت در ش��ورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی است��ان همدان با بیان اینکه  ۱۰هتل
جدید در همدان در حال ساخت است ،اظهار
کرد ۸۰ :درص��د سرمایه گذاری انجام شده در
است��ان هم��دان در بخش صنعت ب��وده است.
استان��دار همدان ب��ا بیان اینک��ه دستگاه های
خدم��ات رسان باید با تولی��د همراهی کنند و
خود را در مقابل تولید نبینند ،افزود :کشور در
نبود سرمای��ه گذار آسیب می بیند .نیکبخت با
بیان اینکه سرمایه گذار زمانی می آید که ببیند
م��ا آنها را محترم می دانیم ،تاکید کرد :امس��ال
مس��افران نوروزی هم برای تفریح و هم برای
محک زدن استان به همدان می آیند و باید هر
چه گفته ایم ،درست باشد .وی با تاکید بر اینکه
میهمانان ن��وروزی باید با خاطره ای خوش از
همدان بر گردند و همه نیازها برای مس��افرین
فراه��م باشد ،ادامه داد ۱۷۰۰ :کارگاه جدید در
استان همدان ایجاد شده است .نیکبخت عنوان
کرد :توسعه مشاغل خرد و خانگی پایدار تاثیر
بسیاری در اشتغال و تولید دارند و اگر استان بر
ریل توسعه قرار گرفته نتیجه همکاری دولت و
بخش خصوصی در استان است.
کشیک نوروزی  ۴۲۵نانوایی
در مازندران
تفاهم-مازندران :مدیرعامل شرکت غله
و خدم��ات بازرگان��ی منطق��ه  ۲کشور گفت:
درتعطیالت نوروز  ۴۲۵واحد خبازی در طرح
کشیک نوروزی به صورت فوق العاده به تولید
ن��ان و ارائه ب��ه همشهریان و مس��افران عزیز
می پردازند .سید محمد جعفری اظهار داشت:
نمایندگ��ی های شرکت غل��ه در شهرستان ها
ب��ا هماهنگی فرمان��دار و اداره صنعت ،معدن
و تجارت شهرستان ها لیس��ت کلیه واحدهای
خبازی طرح کشی��ک را تهیه و به صورت بنر
در ورودی هر شهرستان به منظور اطالع رسانی
به مسافران عزیز اقدام خواهد کرد .وی با توجه
به توریس��تی بودن استان مازن��دران و ترافیک
سنگین جاده ای بویژه در غرب استان تصریح
ک��رد :سهمیه نیم��ه اول فروردین خبازی های
است��ان زودتر از ماه های قبل به همراه  ۵۷۳تن
سهمیه آرد فوق العاده جهت واحدهای خبازی
کشی��ک ،پیش از آغاز ایام عید به شهرستان ها
ارسال می شود.

آگهی مناقصه عمومی
شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  http://www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1395/12/26می باشد.
آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد

نام پروژه

محل اجرا

نوع فراخوان

مبلغ برآورد اولیه (میلیون ريال)

تهیه مصالح و اجرای جدول گذاری ،زیرسازی،
روسازی آسفالت و لکه گیری اسفالت شهرک
های صنعتی استان

شهرک های صنعتی سطح
استان چهارمحال و بختیاری

مناقصه عمومی یک
مرحله ای

12/781

14

تهیه مصالح ،ایجاد و نگهداری از فضای سبز،
تمیز کاری و خاکریزی شهرک ها ونواحی
صنعتی سطح استان

شهرک های صنعتی سطح
استان چهارمحال و بختیاری

مناقصه عمومی یک
مرحله ای

7/004

14

96/1/9

تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیلی منبع آب
و نمای دفتر مرکزی و سردرب ورودی شهرک
صنعتی شهرکرد

شهرک صنعتی شهرکرد

مناقصه عمومی یک
مرحله ای

2/238

12

95/12/29

12

واگذاری امور جاری ستاد شرکت شهرکهای
صنعتی و اماکن مرتبط (انبار شرکت و مرکز
کسب و کار) تجدید شده

ستاد شرکت و شهرک
صنعتی شهرکرد

مناقصه عمومی یک
مرحله ای

7/940

12

95/12/29

12

زمان بازگشایی

محل تامین اعتبار

رشته مورد نظر

مبلغ تضمین (میلیون
ريال)

راه و ترابری و ایمنی (صادره از
ادارات کار)

640

355

ساعت

تاریخ

ساعت

تاریخ

ساعت

تاریخ

96/1/9

14

96/1/19

9

96/1/20

داخلی (جاری) و
استانی

14

96/1/19

9

96/1/20

داخلی (جاری)

{کشاورزی -سازمان مدیریت-
یاباغبانی -صادره از ادارات کار)
و ایمنی (صادره از ادارات کار)

96/1/9

13

96/1/9

داخلی (جاری)

ساختمان و ابنیه ایمنی (صادره
از ادارات کار)

115

96/1/9

13

96/1/9

داخلی (جاری)

باغبانی ،امور تاسیسات ،حمل
و نقل ،خدمات عمومی ،چاپ
و تکثیر و ارائه گواهی تایید
صالحیت ایمنی صادره از
سوی ادارات تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی

400

شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری
مزايده
ب��ه موجب اجرايي��ه صادره از ش��عبه 124حقوقي تهران ل��ه آقاي نويد
درچ��ه و غي��ره بطرفيت اقاي نادر درچه به محكوميت تقس��يم و فروش
اموال در اين راس��تا خ��ودرو پرايد ش��ماره انتظامي676د24ايران66
توقيف و توس��ط كارشناس رس��مي دادگستري بش��رح پيوست ارزيابي
گرديده است .در اجراي نامه شماره فوق مستند به اوراق موجود از يك
دس��تگاه وسيله نقليه با مش��خصات زير ارزيابي به عمل آوردم و نظريه
خود را در لحظه بازديد به شرح ذيل اعالم مي دارد :نوع سيستم شماره
انتظامي خودرو س��واري پرايد صندوقدار اي��ران676-66د 24مدل و
رنگ  1384اطلس��ي متاليك شماره شاسي 1412284650125شماره
موتور 1293462وضعيت بدنه گلگير عقب راس��ت تصادفي اس��ت در
جلوي چپ خط و خشي دارد عاج طايرها حدود %40وضعيت موتور در حد
مدل دس��تگاه انتقال نيرو در حد مدل دس��تگاه قيمت كارشناسي پايه:
80/000/000ريال معادل هش��ت ميليون تومان توضيحات در صورت
ع��دم فروش به قيمت پيش��نهادي ف��روش آن تا ده درص��د زير قيمت
كارشناس��ي از نظر اينجانب بالمانع است .مقرر گرديد خودرو موصوف از
طريق مزايده در تاريخ  96/1/15ساعت  10الي  10:30صبح در محل
اجراي احكام مدني شعبه 124حقوقي تهران واقع در تهرانپارس تقاطع
اتوبان باقري و زين الدين مجتمع قضايي ش��هيد باهنر بفروش مي رسد
مزايده از قيمت پايه كارشناس��ي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي
فروخته خواهد شد مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادي نقدا ً و في المجلس
از برنده مزايده اخذ مي گردد و برنده مزايده موظف اس��ت ظرف مدت
يك م��اه از تاريخ مزايده مابقي مبلغ را به صندوق دادگس��تري واريز و
قبض آن را تحويل اجراي احكام نمايد .در غير اينصورت مبلغ ده درصد
اخذ ش��ده پس از كسر هزينه هاي اجرايي بنفع صندوق دولت ضبط مي
گ��ردد كليه عالقمندان به ش��ركت در مزايده ميتوانن��د پنج روز قبل از
زمان برگزاري مزايده به اين اجرا مراجعه تا زمينه بازديد آنان از مورد

مزايده فراهم گردد.
110/155626

دادورز اجراي احكام مدني شعبه 124دادگاه
حقوقي تهران

آگهي مزايده 1/2دانگ از ششدانگ آپارتمان به پالك ثبتي1258
فرعي از  4730اصلي واقع در بخش 6تهران
در اج��راي مف��اد اجرايي��ه ش��ماره 9210420210100044م��ورخ
 1392/2/31صادره از اين دادگاه محكوم عليه آقاي مصطفي فتوحي بافقي
محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ 341/241/870ريال بابت اصل خواسته
و خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل و هزينه دادرسي در حق محكوم
له خانم الهام نعمتي و نيز مبلغ 17/062/870ريال بابت نيم عشر دولتي
در حق صندوق دولت كه ملك فوق توسط كارشناس رسمي دادگستري به
ش��رح ذيل ارزيابي گرديده اس��ت .آدرس ملك :تهران خزانه بخارايي بين
فلك��ه اول ودوم پالك 260آپارتمان مورد ارزيابي جزئي از يك س��اختمان
سه طبقه مشتمل واحد تجاري در طبقه همكف و طبقات اول و دوم بصورت
مسكوني داراي برق مستقل و آب و گاز مشترك با قدمت بيش از سي سال
و داراي اس��كلت فلزي آجري و طاق ضربي و نماس��نگي و فاقد پاركينگ و
انباري مي باشد ضمنا آپارتمان فوق الذكر ششدانگ به پالك ثبتي 1258
فرعي از  4730اصلي واقع در بخش 6تهران به مساحت 81/55مترمربع
است ارزش ششدانگ عرصه و اعياني آپارتمان 1/800/000/000ريال
مي باش��د كه به ميزان( 1/2يك و دو دهم دانگ)از ششدانگ پالك ثبتي
فوق ب��ه مبلغ 358/303/963ري��ال جهت قيمت پايه مزاي��ده برگزار و
برآورد مي گردد لذا آپارتمان فوق از طريق مزايده در مورخ1396/1/21
از ساعت 10الي 11صبح در محل دفتر اجراي احكام مدني مجتمع قضايي
بعثت بفروش خواهد رس��يد مزاي��ده از قيمت پايه ش��روع و به باالترين
قيمت پيش��نهادي فروخته خواهد شد برنده مزايده مي بايست ده درصد
قيم��ت مزايده را نقدا و في المجلس تودي��ع و مابقي ثمن مزايده را ظرف

مهلت يك ماه به دفتر دادگاه توديع نمائيد واال ده درصد اوليه بعد از كسر
هزينه هاي اجرايي به نفع صندوق دولت ضبط مزايده تجديد خواهد ش��د
عالقمندان به رويت ملك مي تواند ظرف يك هفته قبل از مزايده در دفتر
دادگاه حاضر تا زمينه بازديدآنان از ملك فراهم گردد.
 110/155852منشي واحد اجراي احكام شعبه 176مجتمع قضايي
بعثت تهران
آگهی رونوشت گواهي حصر وراثت
پدرام محمدزاده به شماره شناسنامه  8618مطابق دادخواست تقدیمی
به کالس��ه پرونده  17748از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان هوش��نگ محمدزاده به شماره
شناس��نامه  1452در تاری��خ  95/11/29اقامتگاه دائم��ی خود بدرود
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
-1پ��درام محمدزاده ب��ه ش ش 8618متولد 1358ص��ادره از تهران
پس��ر متوفي -2پانته آ محمدزاده به ش ش 1797متولد 1364صادره
از تهران دختر متوفي -3ناهيده صمصامي ش��يرزاد به ش ش 40378
متول��د 1324ص��ادره از اروميه همس��رمتوفي-4عليرضا محمدزاده به
ش ش 16919متول��د 1346ص��ادره از تهران پس��ر متوفي -5پيمان
محم��دزاده به ش ش 2770متولد 1362صادره از تهران پس��ر متوفي
-6نس��يم محم��دزاده ب��ه ش ش 5882متولد 1350ص��ادره از تهران
دخت��ر متوف��ي و مرحوم ورث��ه دیگری ن��دارد اینک با انجام تش��ریفات
مقدماتی ،درخواس��ت مزبور را باستناد ماده  361قانون امور حسبی در
ی��ک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��رآگهی ظرف مدت یکماه به این ش��عبه
تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
 110/155888رئيس شعبه  12مجتمع شماره 1شوراي حل
اختالف تهران

آگهی رونوشت گواهي حصر وراثت
مهدي بابايي به ش��ماره شناس��نامه 1019مطابق دادخواست تقدیمی به
کالس��ه پرونده  17749از این ش��عبه درخواس��ت گواهی حصر وراثت
نم��وده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان خ��ان علي بابايي به ش��ماره
شناس��نامه  268در تاری��خ  95/12/13اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 -1صنوب��ر قائيم��ي ب��ه ش ش 367متول��د  1336ص��ادره از زنج��ان
همسرمتوفي
-2مهرعل��ي بابائي ب��ه ش ش 554متولد 1351صادره از زنجان پس��ر
متوفي
-3ميرعلي بابائي به ش ش 35049متولد 1359صادره از تهران پس��ر
متوفي
-4مه��دي بابائي ب��ه ش ش 1019متولد 1363صادره از تهران پس��ر
متوفي
-5مهرداد بابائي به ش ش 31455متولد 1366صادره از تهران پس��ر
متوفي
-6گوه��ر بابائي ب��ه ش ش 599متول��د 1353ص��ادره از زنجان دختر
متوفي
-7اك��رم بابائي ب��ه ش ش  603متول��د 1356ص��ادره از زنجان دختر
متوفي
و مرح��وم ورث��ه دیگ��ری ن��دارد اینک ب��ا انج��ام تش��ریفات مقدماتی،
درخواس��ت مزبور را باستناد ماده  361قانون امور حسبی در یک نوبت
آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد
او باش��د از تاریخ نش��رآگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد
واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
 110/155890رئيس شعبه  12مجتمع شماره 1شوراي حل
اختالف تهران

