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خبرنامه
برگزاری کارگاه آموزشی
پدافند غیرعامل در استان مرکزی
تفاهم -اس��تان مرکزی :کارگاه آموزش��ی
آشنایی با اصول و مبانی پدافند غیرعامل در بخش
آب و فاضالب توس��ط ش��رکت آب و فاضالب
اس��تان مرک��زی در برخی از م��دارس ابتدایی و
متوسطه استان برگزار شد .زهرا طراوتی فکور-
مدیر دفت��ر روابط عمومی این ش��رکت با اعالم
ای��ن خبر عنوان کرد :به مناس��بت هفته مدیریت
بحران و پدافند غیرعامل ،کارشناس��ان ش��رکت
آب و فاضالب اس��تان مرکزی در ش��هر اراک با
حضور در م��دارس ابتدایی ل��زوم مصرف بهینه
آب را برای مواجه نش��دن با بحران خشکسالی
تبیی��ن نمودند .وی افزود :همچنین طی این هفته
کارشناسان امور آب و فاضالب شهرستان زرندیه
با برگزاری کارگاه آموزشی در مدارس متوسطه
شهر مامونیه ،ضمن ارائه تعاریف و مفاهیم کلی و
همچنین بیان اصول عمومی پدافند غیرعامل ،به
ش��رح پدافند غیرعامل در حوزه آب و فاضالب
پرداخت��ه و به صورت تخصصی به تطبیق اصول
پدافن��د غیرعامل در تأسیس��ات و ش��بکه های
آب و فاضالب پرداختند.
افزایش  10درصدی اتان ارسالی
به پتروشیمیها در بوشهر
تفاهم -بوشهر :اتان که بخشی از گاز طبیعی،
گازهای همراه یا گازهای مای ع ش��ده را تش��کیل
ی دهد ،م��ادهای بس��یار با اهمی��ت در صنعت
م�� 
پتروشیمی است که بعد از جداسازی در مجتم ع های
اس��تحصال اتان ،در واحدهای تولی��د اتیلن (اتان
کراکره��ا) بهعنوان خوراک مصرف می ش��ود .در
همین راستا مسعود حس��نی -مدیر عامل مجتمع
گاز پ��ارس جنوب��ی اظهار کرد :تا پای��ان مهر این
ش��رکت بیش از یک میلیون و  303هزار تن اتان
تولید کرده اس��ت .وی در ادامه ب��ا بیان اینکه اتان
ی های منطقه ( جم ،کاویان و
ارس��الی به پتروشیم 
مروارید) در سال گذشته در این مدت ،حدود یک
میلیون و  187هزار تن بوده است ،اظهار کرد :تولید
اتان در س��ال جاری  10درصد رشد داشته است.
گفتنی اس��ت؛ با توجه به اینک��ه اتان یکی از منابع
اصلی خ��وراک برای مجتمع های پتروش��یمی به
شمار می رود ،جداسازی و تولید اتان برای تأمین
ی ها همواره یکی از اولویتهای
خوراک پتروشیم 
مجتمع گاز پارس جنوبی بوده است .از آنجا که این
ماده ارزشمند و حیاتی صنعت پتروشیمی از جمله
تولیدات پاالیشگاه های گازی پارس جنوبی است،
ت های اصولی
ای��ن مجتمع عظیم با اتخاذ سیاس�� 
و افزای��ش تولید ات��ان ،راه را ب��رای تولید رقابتی
محصوالت پاییندست فراهم کرده است.

شهرستان

ساماندهیمعابرشهریکرج
پیش از شروع بارندگی ها
تفاه��م -البرز -ولی ابراهیمی :ش��هردار کرج در
جلس��ه ش��ورای برنامه ریزی مدیران این دس��تگاه بر
آسفالت و ساماندهی معابر شهر تا پیش از شروع فصل
سرما و بارندگی تأکید کرد و خواستار آن شد تا نظافت
شبانه روزی شهر ،س��اماندهی دستفروشان و دریافت
مطالبات شهرداری در چارچوب قانون با جدیت تمام
پیگیری شود .اصغر نصیری عنوان کرد :مدیران مناطق
 10گانه با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود،
باید اقدامات روزانه از جمله رفت و روب ،جمع آوری
زباله ها و س��اماندهی دستفروشان را به بهترین حالت
ممک��ن اجرایی کنن��د تا بتوانیم پ��س از توفیق در این
مرحله ،شکل گیری محالت و نواحی در کرج را محقق
س��ازیم .وی بیان کرد :طی بازدیده��ای میدانی انجام
ش��ده از مناطق  10گانه شهرداری کرج ،طی چند هفته
گذشته ،خدمات رسانی این دستگاه به شهر و شهروندان
چشمگیرتر از گذش��ته در حال انجام بوده که گواه این
امر ،رضایت شهروندان از اقدامات صورت گرفته است.
این مقام مس��ئول در بخشی دیگر از سخنان خود
تأکید کرد :بر اس��اس گزارش های اداره کل بازرس��ی
شهرداری کرج ،اکنون بسیاری از اراضی این دستگاه در
اختیار گل فروش��ی ها است که ضروری است .مدیران
مناطق نسبت به مشخص کردن کاربری اراضی نام برده
اهتمام ورزند و از این اراضی در راستای استفاده بهینه و
کسب منابع و درآمد استفاده کنند.
وی یادآور شد :همچنین ساماندهی کیوسک های
موجود در شهر ،از جمله مواردی است که باید در اولویت
کاری مدی��ران مناط��ق  10گانه ش��هرداری کرج قرار
بگیرد و اقدامات الزم برای جمع آوری کیوس��ک های
غیرمجاز به اجرا برسد؛ همچنین این کیوسک ها باید از
لحاظ شکل ظاهری ارتقا پیدا کنند و متناسب با سیمای
یک کالنشهر باشند.
ش��هردار کرج ادامه داد :س��اماندهی مشاوران و

اجرای
 1190کیلومتر
شبکه گذاری گاز
طبیعی در مازندران

پیمانکاران��ی که در طرح های مختلف با این دس��تگاه
همکاری دارند از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه
ویژه قرار بگیرد تا بتوان بر اس��اس عملکرد ،مشاوران
و پیمانکارانی که از عملکرد مثبت برخوردار هس��تند،
شناس��ایی کرد و همکاری با آنه��ا را ادامه داد .نصیری
یادآور ش��د :درآمد ش��هرداری کرج کم��اکان یکی از
چالش های مهم این دستگاه به حساب می آید و نشان
از آن دارد که مناطق و سازمان ها ،مطالبات شهرداری
این کالنش��هر را در چارچ��وب قانونی دریافت کنند و
جلسات کمیته درآمدی راهکار و خروجی های کارآمد
داشته باشد و تنها به برگزاری جلسات اکتفا نشود .وی
در پای��ان از انتصابات جدید در ش��هرداری کرج خبر
داد و با تأکید بر اهمیت حوزه س��رمایه گذاری در این
دس��تگاه خدمات رسان ،بهروز آقامحمدی را به عنوان
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
منصوب کرد؛ نصیری همچنین یادآور ش��د :با توجه به
اینکه بازسازی بافت های فرسوده نقش مهمی در توسعه
شهر دارد ،از این پس علی اصغر همتی در سمت معاون
بهسازی و نوسازی سازمان عمران و نوسازی شهرداری
کرج ایفای نقش می کند که این حوزه به صورت مستقیم
زیر نظر شهردار است.

سهشنبه  23آبان 1396

فوالدمبارکه اصفهان؛
نماد ایجاد ارزش افزوده
تفاهم -اصفهان :وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
جریان برگزاری مراس��م افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه
بین المللی معدن ،صنایع معدنی ،ماشین آالت ،تجهیزات
و صنایع وابسته ضمن بازدید اختصاصی از غرفه فوالد
مبارک��ه ،در جمع مهمانان خارج��ی و داخلی ،مدیران و
صاحبان صنایع کشور از شرکت فوالد مبارکه به عنوان
نماد عین��ی و واقعی ایجاد ارزش اف��زوده و کامل بودن
زنجیره تولید یاد کرد و افزود :این شرکت از همان ابتدای
بهره برداری با در نظر گرفتن اصل توسعه و ایجاد ارزش
بیش��تر ،شعار زیبای «از سنگ تا رنگ» را سرلوحه کار
خود قرار داده است که بسیار ارزشمند است و باید الگوی
سایر صنایع کشور نیز قرار گیرد.
محم��د ش��ریعتمداری ب��ا تأکی��د ب��ر اهمی��ت
تکمی��ل زنجیره تولی��د و ایج��اد ارزش افزوده بیش��تر
در صنای��ع اظه��ار ک��رد :در ح��وزه سیاس��ت گذاری
داخل��ی ،بن��ا را ب��ر آن گذاش��ته ای��م ک��ه فعالیت ها
در حوزه معدن و صنایع معدنی را بر اساس اولویت آنها ،با
زنجیره ارزش باالتر مواجه کنیم؛ ضمن اینکه در این راستا
با احیای ستاد زنجیره فوالد ،فعالیت ها را از سر گرفته ایم.
وزی��ر صنع��ت ،معدن و تج��ارت در همی��ن خصوص
خاطرنشان کرد :در بخش ایجاد ارزش افزوده باالتر ،باید
شرکت های بیشتری مانند فوالد مبارکه داشته باشیم.
وی با اش��اره به هدف گذاری تولید  ۵۵میلیون تن
فوالد در کش��ور بیان کرد :اگ��ر بخواهیم این امر محقق
شود باید به سمت دانش بنیان کردن بیشتر امور و ایجاد
بازاره��ای باثبات صادراتی پیش برویم .ش��ریعتمداری
اظهار امیدواری کرد :امس��ال باید بتوانیم میزان صادرات
فوالد کش��ور را ب��ه  ۹میلیون تن برس��انیم و قدم های
استوارتری برای تولید  ۵۵میلیون تن فوالد برداریم .وزیر
صنعت ،معدن و تجارت اظهار امیدواری کرد :با تمهیداتی
که مسئوالن در نظر خواهند گرفت ،بخش ساخت و ساز
نیز به رونق الزم برس��د تا س��ایر حوزه های مرتبط در

تفاهم-مازندران:مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران در جلسه بررسی پروژه های
گازرس��انی از اجرای بیش از  1190کیلومتر ش��بکه گذاری گاز طبیعی در استان طی
 7ماهه نخست سال جاری خبر داد .جعفر احمدپور با اعالم مطلب فوق افزود :عملیات
گازرسانی به  450روستا و  6شهر این استان با جدیت تمام در حال اجرا است .احمدپور
اجرای پروژه ها با کیفیت مطلوب و هزینه کمتر ،بهبود فرآیند پروژه ها و کار در مدت
زمان تعیین ش��ده را از مهم ترین سرفصل های مورد اهتمام مدیریت گازرسانی استان
برش��مرد .وی خاطرنش��ان کرد :در  7ماهه نخست سال جاری تا پایان مهرماه1190 ،
کیلومتر ش��بکه گذاری و14هزار و 500انش��عاب گاز در بخش های مختلف صنعتی،
تجاری و خانگی نصب شده است .احمدپور در ادامه اظهار کرد :میزان شبکه گذاری
در این اس��تان  18هزار و  800کیلومتر می باش��د که بیش��تر این شبکه گذاری ها در

تفاهم -ش��هر قدس-جال ل زاده  :ش��هردار قدس با
اشاره به وضعیت نامناسب ساخت و ساز در قدس ،گفت:
س��اماندهی ساخت و سازها و تغییر آن از غیرمجاز به مجاز
اولویت کاری شهرداری است.
مسعود مختاری در جلسه مش��ترک با رییس سازمان نظام
مهندس��ی ش��هر قدس با بیان این که س��اخت و س��ازهای
غیرمج��از پرحاش��یهترین موض��وع شهرس��ازی در حوم��ه
شهرها است ،گفت :این گونه ساخت و سازها ضمن آسیب
جدی به س��یما و مبلمان شهری و شهرسازی در هر منطقه،
مشکالتی هم برای صاحبان بنا و هم برای اهالی آن منطقه
در پی دارد .وی افزود :در همین راستا ،شهرداری قدس ساماندهی ساخت و ساز در این شهر را اولویت
کاری خود قرار داده و در حال ویرایش دستور العمل جدید در این بخش است.
مختاری با تاکید بر رعایت اصول ملی در س��اخت و س��از ،اظهار داشت :مقررات ملی ساختمان مجموعهای
اس��ت از ضوابط فنی ،اجرایی و حقوقی الزم در طراحی ،نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب،
نوس��ازی ،توس��عه بنا ،تعمیر و مرمت اساسی ،تغییر کاربری و بهرهبرداری از ساختمان که به منظور تامین
ایمنی ،بهره دهی مناسب ،آسایش ،بهداشت و صرفه اقتصادی تهیه شده است.
شهردار قدس عنوان کرد :همراهی و همکاری سازمان نظام مهندسی شهرقدس با شهرداری برای رعایت
نکاتی همچون نما ،تراکم ،تامین پارکینگ و  ...بسیار ضروری است.

رئیس شورای اسالمی شهرقدس تشریح کرد

محرومیت شهر قدس از نظر سرانه بهداشت ودرمان

رییس شورای اسالمی شهرقدس گفت :شهرقدس و در
مقیاس بزرگتر استان تهران از نظر سرانه های بهداشت
و درمان جزء مناطق محروم کشورهستند.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس�لامی و ش��هرداری
قدس؛ محسن عسگری در بیست و دومین جلسه رسمی
شورای اسالمی شهرقدس با اشاره به کمبود سرانه های
بهداش��ت و درمان در ش��هرقدس ،گفت :شهرقدس در
بخش عکسبرداری های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی
کمبوده��ای بس��یاری دارد ک��ه با ورود بخ��ش خصوصی
اقدامات موثری در این حوزه انجام شده است.
وی افزود :در حال حاضر مرکز عکسبرداری فوق حرفه ایی
کم نظیر در غرب اس��تان تهران ،در شهرقدس به همت
بخش خصوصی در حال احداث اس��ت که با توجه به پیش��رفت فیزیکی این پ��روژه و همچنین خریداری
دستگاه های تخصصی تا پایان سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.
عس��گری اظهار داشت :اس��تان تهران و به تبع آن شهرستان های استان که قدس نیز شامل آنها است
از لحاظ بسیاری از سرانه های عمومی جزء استان ها و شهرهای محروم هستند ،سرانه بهداشت و درمان
نیز یکی از س��رانه هایی اس��ت که ما در قدس کمبود بسیاری داریم  ،برای رفع این محرومیت ها حضور
بخش خصوصی بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
رییس ش��ورای اس�لامی شهرقدس گفت :رویکرد ش��ورای پنجم در ارتباط با بخش خصوصی ،رویکردی
توام با احترام ،همکاری و همراهی است که این همکاری در چارچوب قانون صورت می گیرد.

خبرنامه

این بخش نیز به شکل فعال تری بتوانند به فعالیت های
خود ادامه دهند .شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان
خود از تخصیص  ۱۰هزار میلیارد تومان بودجه از سوی
دولت برای نوس��ازی صنعتی کش��ور خبر داد و افزود:
تمامی صنایع کوچک و بزرگ نیز می توانند از این امکان
بهره مند شوند.
وی هم��کاری خانه معدن ای��ران و ایمیدرو برای
استفاده بهینه از ظرفیت های دانشی کشور در حوزه معدن
و صنای��ع معدنی را ضروری دانس��ت و تصریح کرد :به
کارگیری جوانان اندیشمند و توسعه دانش در حوزه معدن و
صنایع معدنی بیشتر از تجهیزات اهمیت دارد .شریعتمداری
توس��عه مع��دن و صنایع معدن��ی را یک��ی از مهم ترین
برنام��ه های وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت خواند و
اضافه کرد :برای این کار نیازمند جذب سرمایه های بیشتر
داخلی و خارجی هستیم؛ زیرا امروز در بخش معادن و
صنایع معدنی با کالس جهانی با محدودیت مواجه هستیم؛
در حالی که در کشور ما ذخایر معدنی فراوانی وجود دارد.
کما اینکه اخیرا اعالم شده یک ذخیره عظیم سنگ آهن در
کشور شناسایی شده است که برآوردهای انجام شده نشان
می دهد ظرفیت این معدن به اندازه کل معادن سنگ آهن
کشور است.

روس��تاهای استان اجراء شده است .مدیرعامل ش��رکت گاز استان با اشاره به سرعت
مطلوب عملیات گازرسانی در بخش های روستایی و شهری استان بیان کرد :از ابتدای
س��ال جاری به بیش از  32هزار واحد مس��کونی گازرسانی شده که از این تعداد10 ،
هزار آن مربوط به گازرس��انی در بخش روستایی است .احمدپور تصریح کرد :شرکت
گاز استان با همه توان در تالش است تا گاز را به روستاهای باالی  20خانوار برساند
اما در این راه نیازمند تالش و همکاری همه نهادهای خدمات رسان و همچنین تأمین
اعتبارات می باش��یم .احمدپور در مورد رفاه مردم مازندران ادامه داد :تمام تالش های
صورت گرفته توس��ط پرسنل خدوم و زحمت کش شرکت گاز در مورد گاز دار شدن
شهرها و روستاهای استان در راستای بهره مند شدن هر چه بیشتر مردم شریف از شرایط
رفاه و آسایش بیشتر است .

ثبت چهار میلیون تردد
در محورهای مواصالتی ایالم
تفاهم -ایالم :مديركل راهداری و حمل و نقل
جاده ای اس��تان ايالم اظهار کرد :در ایام اربعین
از اول م��اه صفر لغای��ت  ،96/8/20بیش از 4
میلی��ون و  248هزار و  260تردد در محورهای
مواصالتی اس��تان ایالم ثبت شده است که نسبت
به مش��ابه س��ال قبل 21 ،درصد افزایش داشته
است .دلخواه افزود :بيش��ترين ترددها در محور
سرابله به ایالم به میزان  252هزار و  428تردد،
مهران به ایالم  247هزار و  575تردد و كمترين
تردد در محور ملکش��اهی  -مهران به میزان 22
هراز و  941تردد ثبت شده است .وي افزود :در
حال حاضر تعداد  79دوربین نظارتي تصویری،
تردد شمار و ثبت س��رعت در جادههای استان
نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
بازدید گروه معین شرکت نفت گلستان
از ناحیه گنبد کاووس
تفاه��م -گلس��تان :ب��ه منظور شناس��ایی
مش��کالت و رفع آنها و نظ��ارت بر اجرای دقیق
دس��تورالعمل ها و روش ه��ای اجرایی جاری،
گ��روه معین ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های
نفت��ی منطقه گلس��تان از ناحیه گنب��د کاووس و
تأسیس��ات این ناحیه بازدید کرد .در این بازدید
که به سرپرس��تی معاون مالی و اداری انجام شد،
اعض��اء عالوه بر نظ��ارت بر اج��رای مصوبات
قبلی ،از پروژه های در حال انجام در این ناحیه
و تأسیس��ات انبار نفت بازدی��د نمودند و فرآیند
عملیات در این ناحیه را مورد بررسی قرار دادند.
انجام ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه
منطقه خلیج فارس
تفاه��م -هرمزگان :ممیزی داخلی سیس��تم
مدیری��ت یکپارچه منطقه خلیج فارس توس��ط
تیم ممیزی منطقه شمال غرب انجام شد .مسئول
دفت��ر کیفیت و بهره وری منطقه اظهار کرد :انجام
ممیزی داخلی به منظور بهبود مستمر در سیستم
و الگو برداری از مناطق دیگر انجام گرفته است.
غزل فرصیاد تش��ریح کرد :این ممیزی در مراکز
انتق��ال نفت بندرعباس ،قطب آب��اد و مهرآران و
تع��دادی از واحدهای فنی از قبی��ل ابزار دقیق،
انبار و ت��دارکات کاال ،مخابرات ،تعمیرات خط،
آموزش ،بازرس��ی فنی ،ترابری ،برق ،مکانیک،
ساختمان HSE ،و دفتر کیفیت بهره وری منطقه
صورت گرفت .یادآور می ش��ود :این ممیزی در
مدت زمان  3روز توسط تیم  5نفره ممیزان منطقه
ش��مال غرب و به مقدار  90نفر س��اعت ممیزی
انجام شد.
نوبت دوم

شهردار قدس بیان کرد

ساماندهی ساخت و ساز در قدس ،اولویت شهرداری

نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (سهامی خاص)

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره

شماره قلم

موضوع مناقصه

جمع عددی

2

LINE PIPE, API API SLX60, BEVELLED FOR WELDING SUBMERGED
)ARC WELDED TO API SLX60 AND IPS-M- PI-190- (2
26 IN, NOM 660.4 MM OD 9.52 MM WT. 152.87 KG/M
42IN. NOM1066.8 MM OD 9.52 MM WT. 248.31 KG/M

40

شماره تقاضا
01 -31 -74 -9233136

لذا کلیه شرکتهایی که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست می باشد می بایست طی مدت  14روز از تاریخ درج آگهی فراخوان با مراجعه به سایتهای اینترنتی ذیل ،نسبت به استخراج
و تکمیل «فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب» و ارسال آن به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی (برای معامالت
کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط) به آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند.
فرم پرسش نامه ارزیابی مدیریت تدارکات و امورکاال مزایده و مناقصه  WWW.NISOC.IRکسب حداقل نمره  60در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان /سازندگان الزامی است.
ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  264/632 /500ريال می باشند.
آدرس پس��تی :اهواز -کوی فداییان اس�لام (نیوساید) -خیابان شهریور -مجتمع تدارکات و امور کاال -س��اختمان  -102اداره تدارکات خرید کاالی داخلی -واحد لوله آهن آالت اتاق کد پستی
 61137 -54579تلفن061 -341 -22471 :
درگاههای اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنی و مقادیر کاال:
 WWW.IETS.MPORG.IRو  WWW.NISOC.IRو WWW.SHANA.IR
نوبت دوم 1396/8/23
تاریخ انتشار :نوبت اول 1396/8/20
شماره مجوز 1396 / 3729

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

دادنامه
پرونده کالس��ه  9609982885300236ش��عبه س��وم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان
اسالمشهر تصمیم نهایی شماره 9609972885300510
خواهان :آقای علی خواجه دهی فرزند س��یف اله به نش��انی تهران -اسالمشهر شهرک انبیا خ کالنتری
ک  29پ 131
خواندگان -1 :آقای اس��داله چمنی س��اری جلو  -2جابر گل محمد زاده فرزند گل محمد  -3آقای
منصور مرادیان نشتیبان فرزند عباسعلی  -4آقای احمد محمدی  -5آقای همت محمدی فرزند سیف
اله  -6آقای بهرام جباری فرزند مختار  -7آقای اس��رافیل مهدیون  -8آقای س��ید محمود راج فرزند
سید محمد  -9آقای غالم علی قرنی چراغتیه  -10آقای محرم علی امینی  -11آقای عباس مهدیون
 -12آقای علی شاه مرادی فرزند محمد همگی به نشانی مجهول مکان
 -11آقای علی علی زاده به نشانی تهران -اسالمشهر شهرک توحید خ افرذاسیابی پ 50
خواسته :الزام به تنظیم سند رسمی ملک
رای دادگاه
در خص��وص دعوی آقای علی خواج��ه دهی به طرفیت آقایان  -1علی علی��زاده و محرمعلی امینی
 -3اسداله چمنی ساری جلو  -4غالمعلی قرنی چراغتیه  -5احمد محمدی  -6جابر گل محمد زاده
 -7منصور مرادیان نش��تیان  -8بهرام جباری  -9همت محمدی  -10عباس مهدیون  -11اس��رافیل
مهدیون  -12س��ید محمود راج  -13علی شاه مرادی به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی
نسبت به پالک ثبتی  46/1158به انضمام خسارات دادرسی با این بیان که خواهان مدعی است ملک
مورد دعوی را به ترتیب ایادی از مالک رسمی خریده است اکنون تقاضای انتقال سند رسمی را دارد
نظر به اینکه برابر س��وابق ثبتی مالکیت آقای علی ش��اه مرادی در پالک ثبتی محرز اس��ت و مطابق
اس��ناد پیوست دادخواس��ت که مصون از تعرض مانده است انتقال ملک به خواهان هر چند به موجب
س��ند عادی محقق اس��ت و تصرفات ایش��ان در طوالنی مدت اماره دیگری بر جهت ادعاست نظر به
اینکه از آثار و لوازم بیع امالک دارای سابقه ثبتی انجام تشریفات قانونی انتقال و از جمله تنظیم سند
رسمی بنام خریدار می باشد که مطابق اصل و استعالم سابقه به این تعهد عمل نشده است و خواندگان
علیرغم ابالغ وقت دادرس��ی حاضر نش��ده و دفاعی نکرده اند بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت
تشخیص داده مستندا به مواد  519 -515 -198قانون آیین دادرسی مدنی و مواد -220 -219-10
 231-339-338-223قان��ون مدنی و م��واد  48-47 -46قانون ثبت خوانده ردیف  13آقای علی
شاه مرادی را که صاحب سند می باشد و ضمن الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند بنام
خواهان به پرداخت  1/300/000ريال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره
غیابی و طی بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس طی بیست روز قابل تجدید
نظر در محاکم تجدید نظر اس��تان تهران می باش��د نسبت به سایر این نظر به اینکه اوال نسبت به آقای
سید محمود راج به لحاظ عدم وجود رابطه قراردادی دعوی متوجه ایشان نیست و به باقی خواندگان
ب��ه لحاظ انتقال قرارداد به خواهان و عدم اعتراض مالک علی ش��اه مرادی و قبول آخرین منتقل الیه
به عنوان جانشین دیگر ایادی دیگر تعهد و تفکیکی در تنظیم سند ندارد بویژه که سند نیز بنام ایشان
(بقیه ایادی) نیس��ت بنابراین دعوی متوجه بقیه خواندگان نمی باشد بنابراین مستندا به بند  4ماده 84
قانون آیین دادرس��ی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد قرار صادره طی بیس��ت روز قابل
تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
سلیمی -رئیس شعبه سوم دادگاه اسالمشهر
م الف 7123

آگهی تحدید حدود اختصاصی اصالحی
احتراما پیرو آگهی ش��ماره  4588مورخ  96/7/25بدینوسیله یک نسخه
آگه��ی تحدید حدود اختصاص��ی اصالحی مربوط به پال ک  375فرعی از
 44اصلی بخش  12تهران که پالک فرعی آن در آگهی فوق اشتباها 374
قید گردیده بحضور ارس��ال خواهشمند است دستور فرمایید وفق مقررات
در روزنامه کثیراالنتشار درج نمایند و یک نسخه روزنامه حاوی آگهی را
جهت ضبط در پرونده ثبتی به این اداره ارس��ال فرمایند/ .الزم به توضیح
است که با توجه به اشتباه پیش آمده تحدید حدود ملک مزبور در دوشنبه
 96/8/29ساعت  10صبح به بعد در محل وقوع ملک بعمل آمده بنابراین
بش��رح آگهی فوق کانیکه نس��بت به تحدید حدود آن اعتراضی دارند می
تواند طی مدت یک ماه از تاریخ تهیه صورتجلس��ه تحدید حدود اعتراض
خود را کتبا به این اداره تحویل نمایند.
تاریخ انتشار1396/8/23 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر -سادات حسینی
م الف 1525

