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واکنش مدیرعامل جدید آب و فاضالب شهری کهگیلویه و بویراحمد به استخدام های حاشیه دار این شرکت

آب شهرهای استان سالم است

نخستین نشست مطبوعاتی مدیرعامل جدید آب و فاضالب استان
کهگیلویه و بویراحمد با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات استان در هفته
صرفهجویی در مصرف آب برگزار شد.
فیضالله پاسره در این نشست با بیان اهمیت کار رسانهها و خبرنگاران
در حوزه آب به خصوص اطالعرسانی و ایجاد پل ارتباطی میان مردم و
مسؤوالن به برخی از آمارها در حوزه آب شهری و روستایی اشاره کرد و
گفت :در بخش آب روستایی یک هزار و  ۶۴۱روستا داریم که یک هزار
و  ۴۸۱روستا تاسیسات آبرسانی دارند در کل جمعیت روستایی ما که از
آب آشامیدنی برخوردار هستند  ۳۱۳هزار نفر است که  ۴۷درصد از کل
جمعیت استان را شامل میشوند.
این مسؤول با اشاره به تعداد یک هزار و  ۸روستای استان سیستمهای
اندازهگیری مصرف آب در ورودی خانههای آنها نصب شده تصریح کرد:
تعداد مشترکین روستایی ما  ۶۲هزار نفر هستند که  ۹۰.۷۵درصد از
جمعیت روستایی زیر پوشش آب روستایی قرار دارند و اکنون شاخص
استفاده از آب سالم روستایی در کشور  ۷۵.۰۲درصد است که این آمار در
استان ما کمی کمتر از میانگین کشوری یعنی  ۷۴.۷درصد است.
مدیرعامل جدید آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد این ارتقا
شاخص در دولت کنونی را  ۶.۷درصد اعالم کرد و گفت :در حال حاضر
 ۱۷مجتمع روستایی در سطح استان تعریف کردهایم و  ۷۰میلیارد تومان در
آب روستایی استان در این دولت هزینه شده است و یک سوم روستاهای
ما زیر پوشش این مجتمعهای روستایی قرار دارند که لطف مقام معظم
رهبری با در اختیار گذاشتن مبلغ بسیار خوبی از صندوق توسعه ملی
موجب این موفقیتها شد.
وی با بیان این که در مجموع اکنون  ۲۴۲روستای ما با تانکر آبرسانی
میشوند افزود :حجم کل آب تولیدی ما در بخش روستایی  ۲۴میلیون
مترمکعب است ولی در سیستمهای اندازهگیری فاصله مصرف با تولید
بسیار بیشتر است یعنی این که  ۱۱میلیون مترمکعب مصرف نشان داده
میشود!! که در مجموع شاید تنها  ۱۰درصد از این مجموع مربوط به
شکستگیها و فرسودگی شبکه باشد و بقیه از سوی برخی افراد مورد
استفاده غیر قانونی قرار میگیرد.
وی با بیان این که تعداد کل مخازن آب ما  ۵۱۴مخزن آب روستایی
است و  ۶هزار و  ۴۷۴کیلومتر شبکه داریم افزود :در بحث شبکه فاضالب
روستایی تعداد روستاهای ما محدود هستند یکی روستای شوتاور در
کهگیلویه است که به بهرهبرداری رسیده و دیگری متعلق به روستای
تنگاری دشتروم است که پیشرفت  ۵۰درصدی دارد و برای روستای
طولیان هم با کمک بانک توسعه اسالمی در حال تجهیز کارگاه هستیم.
وی به برخی اقدامات دیگر در آب و فاضالب روستایی اشاره کرد و گفت:
پلمپ گذاری کنتورها را داشتیم تا هر کسی نتواند آنها را دستکاری کند
همچنین در طول این چند سال  ۱۴هزار انشعاب غیر مجاز را شناسایی
کردیم و  ۱۲هزار انشعاب جدید هم داشتیم.
پاسره با قدردانی از حمایتهای دستگاه قضایی استان در برخورد با
انشعابات غیر مجاز افزود :در  ۲شهرستان بویراحمد و دنا این همکاری
بسیار خوب بود اما در شهرهای گرمسیری حمایتهای الزم آنطور که باید
و شاید انجام نشد.
وی به برخی از دالیل کمبود آب و یا به عبارتی ساعات بیآبی در شهر

یاسوج اشاره کرد و گفت :صادقانه بگویم عمر برخی از شبکههای آب شهر
یاسوج بسیار باالست که یکی از دالیل شکستگیها به همین خاطر است
و دیگر این که اختالف ارتفاع باالترین و پایینترین نقطه جمعیتی شهر
یاسوج  ۲۰۰متر است و همین امر موجب فشار زیاد به تاسیسات آب می
شود که متاسفانه طراحی های خوب و اجرای متناسب با این شرایط به هر
دلیلی صورت نگرفته است و بنده تعهد میدهم اعتبارات را به سمت و سوی
اصالح و بهبود وضع آبرسانی سوق دهم.
وی در خصوص آب شرب شهر یاسوج گفت :آب شرب مرکز استان
از بهترین و سالم ترین آب ها است و کامال مطابق استانداردهای
ملی و بین المللی است ،آب از منبع سالم و کامال ً بهداشتی است
و برای اینکه آلودگی ثانویه اضافه نشود به وسیله روشن های نوین
گند زدایی هم می شود ،شهروندان در خصوص سالمت آب در
هیچ جای استان نگران نباشند ،اگر موردی هم کسی جایی با ایرادی
برخورد کرد به ما اطالع رسانی کند حتما ً پیگیری خواهیم کرد.
وی در پاسخ به رفع مشکل تصفیهخانه اضطراری شهر یاسوج در منطقه
چم گنجشکی گفت :با کشور سومی و به عنوان واسطه ارتباط برقرار
کردهایم که مشکل دستگاه مذکور حل خواهد شد و تصفیهخانه تا پایان
سال با حجم  ۲۰۰لیتر بر ثانیه وارد مدار خواهد شد.
مشکل لجن کش ها و نارضایتی مردم هم دغدغه دیگر مدیرعامل
جدید آب و فاضالب شهری بود ،او با اشاه به اجبار آفای شهری به
ورود این لجن ها به تصفیه خانه فاضالب به دلیل شرایط خاص شهر
یاسوج ،در این باره گفت :روز گذشته با مشاور توانمندی در این زمینه
گفت و گو داشتم ،قرار شد سیستمی طراحی شود که لجن کش ها
فاضالب خود را در نقطه ای معین و مدیریت شده وارد تصفیه خانه
فاضالب یاسوج بکنند ،و سپس با پیش بینی مراحلی این فاضالب
تصفیه و به گونه ای ضمن جلوگیری از انتشار بودی بد آن در نهایت
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در پرونــده کاســه  970257موضــوع دعــوی خواهــان اقــای مســعود حــق شــناس پشــکه بطرفیــت آقایــان و خانمهــا منیــژه ،محمــود ،ملیحــه ،مهــران و منیــر جملگــی حــق شــناس بشــکه دایــر بــر فــروش مــال مشــاعی پــس از ارزیابــی امــاک توســط
کارشــناس رســمی دادگســتری و انجــام ســایر تشــریفات اداری و در خواســت خواهــان دایــر بــر مزایــده امــاک بــه شــرح نظریــه کارشناســی پیوســته بــا حضــور نماینــده قضایــی بــه فــروش مــی رســد  .الزم بــه ذکــر اســت اعیانــی متعلــق بــه آقــای محمــد
حــق شــناس واقــع در قطعــه زمیــن  1076/90متــر مربــع ( 390082=xو  )4126167=yاز مزایــده خــارج بــوده و تنهــا عرصــه زمیــن مذکــور و اعیانــی دیگــر اشــاره شــده در آن قطعــه قیمــت گــذاری و مــورد مزایــده مــی باشــد .قیمــت هــای اعــام شــده
در نظریــه کارشناســی بــه عنــوان ارزش پایــه از ســوی کارشــناس دادگســتری بــرآورد گردیــده ،مــع الوصــوف مزایــده از منابــع ارزیابــی شــروع و کســی کــه باالتریــن مبلــغ را پیشــنهاد نمایــد برنــده مزایــده محســوب خواهــد شــد.برنده مزایــده مــی بایســت ده
درصــد مبلــغ خریــداری شــده را در روز و ســاعت مزایــده بــه حســاب ســپرده ایــن دادگســتری نــزد بانــک ملــی بــه شــماره 2171294472003واریــز و ســند پرداخــت آن را در روز و ســاعت مزایــده بــه ایــن اجــرا تحویــل نمــوده و مــا بقــی را ظــرف یــک مــاه
بــه همــان حســاب واریــز و ســند پرداخــت را تحویــل ایــن اجــرا نمایــد .در صــورت عــدم تادیــه مــا بقــی مبلــغ ده درصــد واریــزی بــه نفــع صنــدوق دادگســتری ضبــط خواهــد شــد.
محل مزایده :دادگاه عمومی حقوقی بخش کوچصفهان شعبه اجرای احکام مدنی
زمان :مزایده ساعت  10الی  12مورخه 98/4/18

مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه بخش کوچصفهان
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ریاست محترم :شعبه اجرای احکام مدنی بخش کوچصفهان

حســب اباغیــه شــماره  1398/02/22- 9810105220500159آن مقــام محتــرم قضائــی منبــی بــر ارزیابــی مجــدد ملــک (پــس از عملیــات نقشــه بــرداری بــا دوربیــن توتــال استیشــن توســط آقــای علــی روشــن کارشــناس محتــرم رســمی دادگســتری در
رشــته نقشــه بــرداری از امــاک مــا تــرک شــادروان محمــد حــق شــناس پشــکه)  ،در پرونــده بــه شــماره بایگانــی  970257موضــوع در خواســت :محکــوم لــه آقــای مســعود حــق شــناس پشــکه و غیــره بــه وکالــت :خانــم عــذرا صمیمــی علیــه محکــوم علیه:
محمــود و مهــران جملگــی بــه شــهرت حــق شــناس پشــکه بــا خواســته :ارزیابــی و تعییــن بهــاء روز امــاک مــورد نظــر ،نظرکارشناســی مجــدد بــر اســاس نقشــه هــای کارشــناس صــدر الذکــر بــه شــرح ذیــل تقدیــم مــی گــردد.
موقعیت مکانی و جهات اربعه اماک مورد ارزیابی:
تذکر :مجموع و قطعات مورد نقشه برداری کارشناس محترم  9قطعه بوده که در این گزارش به قطعات 1و  2و  3شامل مغازه ها و انبار که در محدوده کارشناسی اینجاب قرار نداشته اند مورد ارزیابی قرار نگرفته و به آنها اشاره نگردیده است.
زمیــن شــالیزاری :یــک قطعــه زمیــن شــالیزاری ســنتی بــا مســاحت  4979/72متــر مربــع واقــع در ابتــدای ورودی روســتای آغــوز کل کــه در مختصــات جغرافیایــی  4129395=y 389694=xاســتقرار دارد جهــاد اربعــه آن بــه قــرار زیــر اســت :از طــرف
شــمال :مــرزی اســت منکســر بــه طــول  101/15متــر بــه زمیــن شــالیزاری گل آقــا حــق شناســی از ســمت شــرق :مــرزی اســت منکســر بــه طــول  87/41متــر بــه خانــه و محوطــه و بــاغ ناصــر مطلــوب پســند از ســمت جنــوب :مــرزی اســت منکســر
بــه طــول  35/59متــر بــه بــازوی اســتخر و پــرورش ماهــی ناصــر مطلــوب پســند از ســمت غــرب :مــرزی اســت منکســر بــه طــول  66/64متــر جــاده خاکــی بیــن مــزارع زمیــن شــالیزاری:یک قطعــه زمیــن شــالیزاری ســنتی بــه مســاحت  4387/27متــر
مربــع کــه در موقعیــت جغرافیایــی  4129449=y 389591=xو در ابتــدای ورودی روســتای آغــوز کل اســتقرار دارد جهــات اربعــه آن بــه قــرار زیــر اســت :از ســمت شــمال :مــرزی اســت منکســر بــه طــول  104/32متــر بــه زمیــن شــالیکاری متصرفــی
رضــا ابراهیــم زاده و گل آقــا حــق شــناس از ســمت شــرق :مــرزی اســت منکســر بــه طــول  65/25متــر بــه نهــر آب و ورای آن بــه جــاده خاکــی بیــن مــزارع از ســمت جنــوب :مــرزی اســت منکســر بــه طــول  116/17بــه بــازوی اســتخر ذخیــره آب ناصــر
مطلــوب پســند نهــر آب و ســپس زمیــن شــالیزاری گل آقــا حــق شــناس و ایــرج روشــندل از ســمت غــرب :مــرزی اســت منکســر بــه طــول  72/85متــر بــه زمیــن شــالیزاری ایــرج روشــندل و هــادی پژوهــی از ســمت غــرب ســیم خارداریســت منکســر بــه
طــول  78/38متــر بــه نهــر آب و ســپس بــه جــاده اســفالته روســتای آغــوز کل  -خشــت مســجد خانــه و محوطــه مســکونی:
ملــک تعرفــه شــده زمینــی اســت بــا کاربــری فعلــی مســکونی بــه مســاحت تقریبــی  1076/90متــر مربــع (بــدون احتســاب حرایــم احتمالــی علــی الخصــوص حریــم رودخانــه نــورود کــه در ســمت غــرب ملــک جریــان دارد) واقــع در اللــه دشــت کــه در
ورودی کوچصفهــان از ســمت رشــت بعــد از پــل رودخانــه نــورود و در موقعیــت جغرافیایــی  390082=x :و  4126167=yاســتقرار دارد .ایــن زمیــن شــامل خانــه و محوطــه بــا یــک واحــد مســکونی ویائــی قدیمــی آجــری غیــر قــال ســکونت بــا ســقف
شــیروانی حلبــی بــا قدمــت بــاالی  50ســال بــه مســاحت  66/14متــر مربــع و یــک واحــد ویائــی آجــری بــا ســقف شــیروانی حلبــی جدیدتــر بــا قدمــت حــدود  35ســال و بــا زیــر بنــای بــه مســاحت  137/10متــر مربــع کــه اعیانــات مــورد اشــاره اولــی
مربــوط بــه مــورث و دومــی توســط احــدی از محکــوم علیهــم بــه نــام محمــود حــق شــناس پشــکه بنــا شــده اســت .عــاوه بــر اعیانــات مذکــور در محــدوده ملــک مذکــور تعــداد محــدودی نهــال و درختــان مثمــر و غیــر مثمــر نیــز غــرس گردیــده انــد.
ایــن قطعــه از امــوال مــا تــرک:از ســمت شــمال در  3قســمت  :اول بــه طــول  20/42متــر بــه کارخانــه یخســازی  ،دوم در و دیواریســت بــه طــول  5/46متــر بــه کوچــه ورودی ،ســوم دیواریســت بــه طــول  8/24متــر بــه محوطــه کارخانــه شــالیکوبی متروکــه
از ســمت شــرق در  8قســمت  :اول دیــواری اســت بــه طــول  5/30متــر ،دوم دیــواری اســت بــه طــول  13/89متــر ،ســوم دیــواری اســت بــه طــول  2/71متــر همگــی بــه خانــه و محوطــه متصرفــی ابوالحســن حــق شــناس ،چهــارم بــه طــول ،0/2
پنجــم بــه طــول  5/00هــر دو بــه دیــوار خانــه و محوطــه متصرفــی ابوالحســن حــق شــناس ،ششــم بــه طــول  ،7/86هفتــم بــه طــول  7/24متــر و هشــتم بــه  1/26متــر مجموعــا ســیم خــارداری هســتند بــه خانــه و محوطــه متصرفــی عبــاس کنعانی
از ســمت جنــوب :فاقــد حــد از ســمت غــرب:در  5قســمت اول بــه طــول  14/16متــر ،دوم بــه طــول  10/62متــر  ،ســوم بــه طــول  16/66متــر مجموعــا بــه حریــم رودخانــه نــورود ،چهــارم بــه طــول  6/73متــر ،پنجــم بــه طــول  3/33متــر هــر دو
مــرزی هســتند بــه زمیــن متصرفــی حــس حــق شــناس تذکــرات مهــم -1:متــراژ ،جهــات اربعــه مــورد اشــاره بــر اســاس نقشــه تهیــه شــده توســط کارشــناس مــورد اشــاره در ابتــدای گــزارش مــی باشــد.
-2ذکــر حــدود مســاحت در زمانــی کــه اشــاره ای بــه حریــم نشــده بــدون کســر حرایــم احتمــای اســت .در زمــان تحویــل یــا فــروش ملــک مــی بایســت از ادارت و ســازمانها ذیمدخــل اســتعامات الزم صــورت پذیــرد .تائیــد اصالــت اســناد و مــدارک
ابــرازی ملــک توقیفــی خــارج از صاحیــت کارشــناس اینجــاب بــوده و در احــراز صاحیــت مــدارک ملــک توقیفــی بــا مقــام محتــرم قضائــی مــی باشــد.
زمین پشته (بایر):
بــه مســاحت  66049متــر مربــع ودر موقعیــت جغرافیایــی  389775=xو  4129509=yو در ابتــدای ورودی روســتای آغــوز کل و مــا بیــن جــاده آســفالته کوچصفهــان – خشــکبیجار و جــاده آســفالته آغــوز کل – خشــت مســجد اســتقرار دارد.
ایــن قطعــه از امــوال مــا تــرک از ســمت شــمال :مــرزی اســت منکســر بــه طــول  19/10متــر بــه زمیــن شــالیکاری موروثــی (قطعــه  )7از ســمت شــرق :مــرزی اســت منکســر بــه طــول  49/60متــر بــه نهــر آب و ســپس بــه حریــم جــاده آســفالته
کوچصفهــان -خشــکبیجار از ســمت جنــوب :فاقــد حــد از ســمت غــرب :مــرزی اســت منکســر بــه طــول  45/10متــر بــه نهــر آب و ســپس بــه جــاده آســفالته آغــوز کل – خشــت مســجد (بنــا بــه گــزارش کارشــناس محتــرم نقشــه بــرداری ،بخشــی
از ملــک کــه در حریــم جــاده بــوده مــورد نقشــه بــرداری قــرار نگرفتــه اســت) زمیــن شــالیزاری :یــک قطعــه زمیــن شــالیزاری ســنتی بــه مســاحت  2349/91متــر مربــع و در موقعیــت جغرافیایــی  389754=xو  4129544=yواقــع در ابتــدای
ورودی روســتای آغــوز کل بــا حــدود اربعــه ذیــل از ســمت شــمال :مــرزی اســت منکســر بــه طــول  48/13متــر بــه زمیــن شــالیکاری آقــای باقــری و حــاج یوســف حــق شــناس از ســمت شــرق :مــرزی اســت منکســر بــه طــول  63/64متــر بــه نهــر
آب و ســپس زمیــن حــاج یوســف حــق شــناس و حریــم جــاده آســفالته کوچصفهــان – خشــکیبجاراز ســمت جنــوب :مــرزی اســت منکســر بــه طــول  19/10متــر بــه زمیــن شــالیکاری موروثــی (قطعــه  )6از ســمت غــرب :مــرزی اســت منکســر بــه
طــول  73/33متــر بــه نهــر آب و ســپس جــاده آســفالته آغــوز کل – خشــت مســجد و زمیــن پشــته موروثــی (قطعــه  )8زمیــن پشــته بــا خانــه و محوطــه قدیمی:بــه مســاحت تقریبــی حــدود  1479/38متــر مربــع بــا یــک واحــد مســکونی قدیمــی
حــدود  56/94متــر مربــع بــا مصالــح ســنگ و بلــوک و شــیب شــیروانی حلبــی بــه همــراه یــک حلقــه چــاه دهانــه گشــاد و پمــپ آب بــا امتیــازات آب و بــرق و گاز در روســتای پشــکه و در ابتــدای ورودی روســتای آغــوز کل و در موقعیــت جغرافیایــی
 389708=xو  4129604=yاســتقرار دارد .ایــن قطعــه از مــا تــرک از ســمت شــمال :ســیم خارداریســت منکســر بــه طــول  33/44متــر بــه بــاغ و محوطــه مســکونی آقــای عبــاس فعــال از ســمت شــرق :ســیم خارداریســت منکســر بــه طــول
 84/41متــر بــه شــالیزار متصرفــی آقــای باقــری از ســمت جنــوب بــه مــرزی اســت بــه طــول  1/69متــر بــه نهــر آب و زمیــن شــالیزاری موروثــی (قطعــه )7
ارزیابی اماک
بــا توجــه بــه وضعیــت کاربــری فعلــی و موقعیــت مکانــی ،فاصلــه تــا مرکــز ثقــل شــهر ،روســتا و مبــادالت تجــاری و کشــاورزی منطقــه ،میــزان برخــورداری از زیــر ســاخت هــای ایجــاد شــده در منطقــه( شــامل آب و بــرق و  )....و میزان دسترســی بــه جاده
هــای اصلــی و فرعــی میــزان دسترســی بــه آب مطمئــن زراعــی  ،شــکل و فــرم زمیــن ،ســوابق اســناد مالکیتــی ملــک و پارامترهــا و عوامــل موثــر در قیمــت ،ارزش و بهــاء واحــد هــر یــک از امــاک مطابــق جــدول شــماره  1ذیــل تعییــن و اعام مــی گردد
جدول شماره  :1ارزیابی اماک ما ترک مورث(مرحوم محمد حق شناس)
شماره
قطعه

شرح اماک

موقعیت مکانی

نقشه مربوطه

قیمت واحد(ریال)

مساحت (متر مربع)

قیمت ملک (ریال)

4

زمین شالیکاری

ابتدای روستای آغوز کل

نقشهM2

500/000

4/979/72

2/489/860/000

5

زمین شالیکاری

ابتدای روستای آغوزکل

نقشهM3

500/000

4/387/27

2/193/635/000

6

زمین پشته(بایر)

ابتدای جاده محلی آغوز کل – خشت مسجد

نقشه M4

2/000/000

660/49

1/320/980/000

7

زمین شالیکاری

در مجاورت جاده محلی آغوز کل – خشت مسجد

نقشه M5

500/000

2/349/91

1/174/955/000

8

زمین پشته با خانه و محوطه
قدیمی

در مجاورت جاده محلی آغوز کل – خشت مسجد

نقشه M6

2/500/000

1/479/38

3/698/450/000

9

خانه و محوطه مسکونی

ابتدای شهر کوچصفهان در مسیر جاده رشت – کوچصفهان

نقشه M7

4/500/000

1/076/90

4/846/050/000

جمع کل :پانزده میلیارد و هفتصد و بیست و سه میلیون و نهصد و سی هزار ریال15/723/930/000

با توجه با ارزیابی ملک و ارزش ریالی کل اموال ما ترک ،نظر به تعداد وراث که شامل  3پسر و  3دختر می باشد سهم االرث هر یک از ورثه پسری و دختری به شرح جدول شماره  2می باشد.
جدول شماره  2سهم االرث هر یک از ورثه از ما ترک مرحوم محمد حق شناس
ردیف

ورثه

سهم االرث

تعداد

جمع سهم االرث

1

پسر

3/494/206/667

3

10/482/620/000

2

دختر

1/747/103/333

3

5/241/310/000

وارد چرخه تصفیه فاضالب شود که تا اجرایی شدن آن نیاز به همراهی
و صبر مردم عزیز داریم.
فیض اله پاسره در خصوص استخدام های پر سر و صدای دقیقه ۹۰
مدیرعامل سابق شرکت آب و فاضالب شهری هم اینطور گفت :خب این
اتفاق در زمان بنده نبوده است اما قطعا مجوزی در میان بوده است و کار
با بد سلیقگی انجام شد ،اگر بنده بودم طی فراخوان و با رعایت عدالت
استخدامی بین فرزندان شایسته استان کار را انجام می دادم.
در ادامه مرادیان؛ معاون مهندسی توسعه شرکت آبفای شهری هم
توضیحی در خصوص وضعیت آب شهری استان داد و گفت ۱۶ :شهر با
 ۱۶۶هزار مشترک تحت پوشش ما هستند این بعنی  ۵۰۰هزار نفر یعنی
 ۹۹.۹درصد از جمعیت شهری استان زیر پوشش آب و فاضالب شهری
قرار دارند و از کل شبکه آب شهری ما  ۳۰درصد آن فرسوده است یعنی از
کل یک هزار و  ۵۰۰کیلومتر شبکه شهری  ۴۵۰کیلومتر آن فرسوده است و
در حال حاضر میانگین اتصال به شبکه فاضالب در کشور  ۳۵درصد است
که در استان ما این رقم  ۲۵درصد است که در سال جاری طرح فاضالب
شهر سیسخت هم به به رهبرداری میرسد.
وی گفت :اصالح و اجرای هز کیلومتر شبکه در استان قریب به ۷۰۰
میلیون تومان هزینه بر می دارد و با توجه به بودجه استان کار را برای
اصالح سخت کرده است
جهانگیر احسانی؛ معاون مهندسی توسعه آبفای روستایی نیز گفت:
اگرچه برای مشاهده میزان مصرف آب باید بک دوره زمانی را معین و با آن
مقایسه انجام داد اما در روزهای گرم سال طبیعی است به نسبت سایر
زمان ها افزایش  ۵تا  ۱۰درصدی مصرف آب را داریم.
وی گفت :هم متولیان آب و هم مردم باید با صرفه جویی در آب ،عبور
آسان از فصل گرم سال و همچنین حراست از میراث گرانبهای نسل های
آینده را مد نظر داشته باشند.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی

دراجــرای ماده3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ومــاده 13آییــن
نامــه قانــون وبــه اســتناد آراء صــادره از هئیــت موضــوع قانــون مزبــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد وامــاک نمیــن
تصرفــات مالکانــه ومفــروزی امــاک واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان نمیــن بنــام اشــخاص ذیــل تاییــد مالکیــت
گردیــده چنانچــه شــخصی در ایــن مــورد اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2مــاه
اعتــراض کتبــی خــودرا بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک شهرســتان نمیــن تحویــل ورســید اخــذ نماینــد در غیــر
اینصــورت ســند مالکیــت متقاضیــان صــادر وتســلیم خواهــد میگــردد.
از قریه ساقصلو پاک -123اصلی
-1پــاک  189فرعــی دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه نمایندگــی فرودگاههــا و ناوبــری هوایــی ایــران .
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  108648/90مترمربــع از مالکیــت اولیــه خــود متقاضــی
از قریه قره تپه پاک -139اصلی
 -2پــاک  78فرعــی  .آقــای عزیــز دشــتی کانتــر فرزنــد اســفندیار .ششــدانگ یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت
 1109/78مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای جبرائیــل ماهیگیــر
 -3پــاک  79فرعــی  .آقــای طاهــر وســیف الــه عطــار زاده تپراقلــو فرزنــدان حمــد الــه و ســیف الــه نســبت
بــه هــر کــدام ســه دانــگ مشــاع از .ششــدانگ یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت  1304/40مترمربــع از مالکیــت
اولیــه آقــای فتــح الــه جهانــی خامســلو
از شهر آبی بیگلو پاک -145اصلی
 -4پــاک 1775فرعــی  .آقــای نــادر شــیر گیــر آبــی بیگلــو فرزنــد تــوکل .ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت
 269/40مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای صفــر شــیر گیــر
 -5پــاک 1776فرعــی  .آقــای نــادر شــیر گیــر آبــی بیگلــو فرزنــد تــوکل .ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت
 313/60مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای صفــر شــیر گیــر
 -6پــاک 1777فرعــی  .آقــای عظیــم اکبــری آبــی بیگلــو فرزنــد اکبــر ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت
 751/50مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای براتعلــی علیــزاده
 -7پــاک 1778فرعــی  .آقــای مهــدی اکبــری آبــی بیگلــو فرزنــد اکبــر ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت
 761/30مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای براتعلــی علیــزاده
 -8پــاک 1779فرعــی  .خانــم مهــری علیــزادگان آبــی بگلــو فرزنــد سیابششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت
 743/120مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای براتعلــی علیــزاده
 -9پــاک 1780فرعــی  .آقــای علــی اکبــری آبــی بیگلــو فرزنــد اکبــر ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت
 204/30مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای براتعلــی علیــزاده
 -10پــاک 1781فرعــی  .آقــای محمــد کوهــی آبــی بیگلــو فرزنــد بهمــن ششــدانگ یکبــاب انبــاری به مســاحت
 208/50مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای علــی صمدی
 -11پــاک 1782فرعــی  .آقــای محمــد کوهــی آبــی بیگلــو فرزنــد بهمــن ششــدانگ یکبــاب انبــاری به مســاحت
 213مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای علــی صمدی
 -12پــاک 1783فرعــی مجــزی شــده از پــاک  650فرعــی  .خانــم منیــژه موســوی محمــود آبــاد فرزنــد میــر
نظــام ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  265/24مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای منوچهــر نــام آور
 -13پــاک 1784فرعــی  .آقــای بهــروز داداش زاده آبــی بیگلــو فرزنــد صیادششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه
مســاحت  192/70مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای امــان الــه نــام آور
 -14پــاک 1785فرعــی  .آقــای محمدعلــی نــوری آبــی بیگلــو فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه
مســاحت  269/50مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای محمــد نــوری
 -15پــاک 1786فرعــی  .آقــای فیــروز دادخــواه آبــی بیگلــو فرزنداحمــد ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت
 395/98مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای احمــد دادخــواه
 -16پــاک 1787فرعــی مجــزی شــده از پــاک  400فرعــی  .آقــای دولــت ســجودی فرزنــد ببــر ششــدانگ
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 392/13مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای ببــر ســجودی
 -17پــاک 1788فرعــی  .آقــای جابــر جهانــی آبــی بگلــو فرزنــد بهمــن ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 306/80مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای عمــو کیشــی پــور اروج
 -18پــاک 1789فرعــی  .آقــای کامــل مجیــدی آبــی بگلــو فرزنــد علــی ششــدانگ ســاختمان تجــاری و
مســکونی بــه مســاحت  393/50مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای علــی مجیــدی
از قریه دولت آباد پاک  -362اصلی
 -19پــاک  385فرعــی  .آقــای نعمــت نــوروز دولــت آبــاد فرزنــد اروجعلــی ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت
 891/35مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای قــرداش کاری
از قریه نوشتق پاک  -369اصلی
 -20پــاک 234فرعــی مجــزی شــده از پــاک  68فرعــی  .آقــای رجبعلــی ســیفی نوشــنق فرزنــد ایــوب
ششــدانگ اعیانــی یکبابخانــه بــه مســاحت  310/70مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای ایــوب ســیفی
 -21پــاک 235فرعــی مجــزی شــده از پــاک  92فرعــی  .آقــای جــواد رحیمــی نوشــنق فرزندرحمان ششــدانگ
یکبابخانــه و باغچــه بــه مســاحت  1297/45مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقای رحمــن رحیمی

آگهی فقدان مدارک تحصیلی و پروانه اشتغال

مــدارک فــارغ التحصیلــي کاردانــی و کارشناســی ارشــد اینجانــب محســن قاســمی مقــدم فرزنــد جــواد به شــماره
شناســنامه  110صــادره از قــم رشــته معمــاری صــادره از دانشــگاه آزاد خــرم آبــاد بــه شــماره هــای 1421242
و  517897مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــي باشــد .از یابنــده تقاضــا مــي شــود اصــل مــدارک را بــه
دانشــگاه آزاد اســامي واحــد خــرم آبــاد بــه نشــاني اســتان لرســتان  ،خــرم آبــاد  ،کیلومتر  5جــاده تهران دانشــگاه
آزاد اســامي واحــد خــرم آبــاد ارســال نمایــد .و مــدرک فــارغ التحصیلــي کارشناســی رشــته معمــاری از موسســه
غیــر انتفاعــی مهــر اراک بــه شــماره  90/154مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــي باشــد .از یابنــده تقاضــا
مــي شــود اصــل مــدرک فــوق را بــه موسســه غیــر انتفاعــی مهــر اراک بــه نشــاني اســتان مرکــزی  ،اراک  ،شــهر
صنعتــی منطقــه  ، 4جنــب مســجد امــام جعفــر صــادق(ع) ارســال نمایــد .همچنیــن پروانــه اشــتغال بــه کار
مهندســی ســاختمان رشــته معمــاری بــه شــماره  25-100-00209صــادره از وزارت راه و شهرســازی مفقــود
گردیــده و فاقــد اعتبــار مــي باشــد .از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک فــوق را بــه آدرس قــم  ،بلــوار محمــد
3771
امیــن  ،نبــش کوچــه  ، 20ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان قــم ارســال نمایــد.

مفقودی (پارس آباد)

جمع کل :پانزده میلیارد و هفتصد و بیست و سه میلیون و نهصد و سی هزار ریال15/723/930/000

کارشناس رسمی دادگستری و منتخب دادگاه

نظــر بــه اینکــه در پرونــده اجرائــی بــه کالســه  9309981820200479بــه شــماره بایگانــی  961056شــعبه
اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان آســتارا محکــوم علیهــم آقایــان و خانــم ها:اســالم – نادر – بهــزاد –
پرویــز – ارســالن – فرهــاد – ســهیل – بهــروز -لیــال – مهــدی – زهــره – مریــم – زهــرا – فرزیــن – بهــروز
– ســیمزر – ناهیــد – خلیــل – جلیــل – محمــد جملگــی نکونــام عزیــزه سرشــاریان – گلنــاز مهنــاز – رحیمــه
– مســتعلی گل گــز – گلــزاره – راحلــه همگــی نیاکانــی  -قزتمــام فنــدق کار بــه فــروش مــا تــرک و تقســیم و
تســهیم وجــه حاصلــه فیمابیــن وراث اجــرت المثــل ایــام تصــرف هزینــه دادرســی دســتمزد کارشناســی و حــق
الوکالــه در حــق خانــم مخمــل نکونــام بــا وکالــت آقــای امیــن عطائــی محکــوم گردیــده انــد و در راســتای عملیات
اجــرای حکــم امــالک بــه مشــخصات ذیــل توقیــف و ارزیابــی گردیــده اســت لهــذا در اجــرای مــواد  137و 140
قانــون اجــرای احــکام مدنــی در جهــت تادیــه محکــوم بــه ملــک موصــوف در تاریــخ 1398/04/25روز ســه شــنبه
ســاعت  11صبــح در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بنــدر آســتارا از طریــق مزایــده
بــه فــروش خواهــد رســید .قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع شــده و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت
را پیشــنهاد دهــد فروختــه خواهــد شــد و  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و
نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یــک مــاه بــه پرداخت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر اینصــورت  10درصد
اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد  5روز قبل از
موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از مــال مــورد مزایــده داده شــود .مشــخصات
امــالک موضــوع فــروش :قطعــه اول :بــه مســاحت کل  2000متــر مربــع واقــع در شــهرک هجــرت تحــت تصــرف
وراث مرحــوم داداش نکونــام بــوده و در قســمت شــمالی ایــن قطعــه یــک دســتگاه ســاختمان مســکونی یــک
طبقــه توســط آقــای محمــد نکونــام فرزنــد مرحــوم داداش نکونــام احــداث شــده اســت و ارزش ریالــی هــر متــر
مربــع آن  2/200/000ریــال مــی باشــد جمــع کل  4/400/000/000ریــال برابــر  2000*2/200/000مســاحت
قطعــه چهــارم :ملــک بصــورت شــالیزار بــوده و مســاحت آن حــدودا  3600متــر مربــع در هــره دشــت محلــه
شــونده چــوال واقــع شــده و از امــالک مــا تــرک باقیمانــده مرحــوم رشــید نکونــام بــوده و در داخــل ســری  4طرح
جنگلــداری واقــع شــده اســت و حــدود اربعــه :شــماال متصــل بــه اراضــی ملــی داخلــی طــرح جنگلــداری – جنوبا
متصــل بــه محــدوده رودخانــه مــال هــادی – شــرقا متصــل بــه محــدوده تصرفــی عظمــت طنــازی – غربــا متصل
بــه اراضــی ملــی متصــل مــی باشــد در خصــوص جــاده دسترســی بــه زمیــن مذکــور کــه در حــال حاضــر بــه
صــورت بایــر و آزاد بــوده و در ســنوات گذشــته بعنــوان شــالیزار کشــت مــی شــد کــه عرصــه مذکــور چســبیده به
رودخانــه( حاشــیه رودخانــه) و بصــورت فصلــی جهــت عبــور و مــرور از داخــل رودخانــه صــورت میگرفتــه( ضلــع
جنوبــی)و جهــت ورود بــه زمیــن از رودخانــه عبــور و مــرور نایــد ارزش ریالــی هــر متــر مربــع  250/000ریــال می
باشــد جمــع کل  900/000/000ریــال برابــر  3600 *250/000مســاحت.
توضیحــا قــدر الســهم مشــاعی هــر یــک از  5وراث ذکــور مرحــوم رشــید نکونــام در قطعــه شــماره  4بــه مقــدار
دو دوازدهــم مشــاع از ششــدانگ عرصــه ایــن قطعــه معــادل( )600متــر مربــع و هــر یــک از  2وراث انــاث یــک
دوازدهــم مشــاع از ششــدانگ عرصــه ایــن قطعــه معــادل ( )300متــر مربــع مــی باشــد.
*ارزش امالک مذکور که توسط کارشناس دادگستری برآورد شده و قیمت پایه محسوب می گردد
*الزم به ذکر است که کلیه هزینه های نقل و انتقال امتیازات مورد مزایده بر عهده خریدار خواهد بود.
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بــرگ ســبز ســواری پــژو  206اتوماتیــک مــدل  1384به شــماره موتــور 10FX5X2340552و شــماره شاســی
 13800172و بــه شــماره انتظامــی ایــران  418-56د  11بنــام آقــای مســعود قربانــی نــژاد فرزنــد ضیــاد
3787
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندر آستارا – حمید خدادادی 3767

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139860313015000175هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک قــره ضیاالدیــن تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض آقــای میــر احمــد موســوی جعفــر کنــدی فرزنــد میــر علــی اصغــر بشــماره شناســنامه 4930035422
صــادره از قــره ضیــا الدیــن در یــک قعطــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  10090متــر مربــع پــالک فرعــی از  36اصلــی
خریــداری از مالــک رســمی آقــای میــر ســتار موســوی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایی تقدیــم نماینــد .بدیهی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/04/06 :تاریخ انتشار نوبت دوم1398/04/22 :

رئیس ثبت اسناد و امالک چایپاره – مصطفی شرفخانی
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آگهی حصر وراثت

آقــای محمــد عبرتــی آئینــه وری بــه شــماره شناســنامه  428فرزنــد محمــد باقــر از این شــورا در خواســت گواهی
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان خدیجــه طلــوع آئینــه وری فرزنــد گل محمــد در تاریخ
 98/1/10در شهرســتان ســنگر فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد -1:محمد
عبرتــی آینــه وری ش ش  428نــام پــدر :محمــد باقــر نســبت :فرزنــد -2محتــرم عبرتــی آینــه وری ش ش 339
نــام پــدر :محمــد باقــر نســبت :فرزنــد -3محمــد باقــر عبرتــی آینــه وری ش ش  3نــام پــدر :طالــب نســبت:
همســر متوفــی و بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری ندارد.اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام
تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  9809985272700104مفــاد در خواســت مزبــور را در یــک نوبــت
آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی
ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف رشــت تســلیم نمایــد .در غیــر اینصــورت گواهــی
حصــر وراثــت برابــر در خواســت صــادر خواهــد شــد.

رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر
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آگهی حصروراثت

آقــای حســین فصیحــی شناســنامه بشــماره 23539بــه شــرح پرونــده کالســه –ایــن شــورا درخواســت گواهــی
حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ابوالفضل فصیحی بــه شــماره شناســنامه 16640212031در
تاریــخ 1398/3/25در مشــگین شــهر اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت
بــه  -1 :محســین فصیحــی فرزنداحمــد بــه شــماره شناســنامه 23539پــدر متوفــی  -2پروانــه منصــوری قصابــه
فرزندذکــر الــه بــه شــماره شناســنامه  1660299780مادرمتوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت
مزبــور را دریــک نوبــت آگهــی مــی نماینــد هرکــس اعتــراض دارد ویــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزداو باشــد از
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر وهــر وصیــت نامــه جــز ســری ورســمی
کــه بعــد از موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط وبــال اثــر خواهــد بــود .

قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف مشکین شهر –جعفر رحیم نیا
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از قریه کاندرق علیا پاک  – 372اصلی
 -22پــاک  77فرعــی آقــای خانقلــی اصانــی کانــدرق فرزنــد نجفقلــی ششــدانگ اعیانــی یکبــاب انبــاری بــه
مســاحت  249/95مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای نجفقلــی اصانــی
 -23پــاک  78فرعــی آقــای خانقلــی اصانــی کانــدرق فرزنــد نجفقلــی ششــدانگ اعیانــی یکبابخانــه بــه
مســاحت  287مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای نجفقلــی اصانــی
از قریه کرده پاک -373اصلی
 -24پــاک  445فرعــی مجــزی شــده از پــاک 50فرعــی آقــای ادائیــل اشــرفی کــرده فرزنــد خانویــردی
ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت  206/58مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقایــان خانویــردی اشــرفی و گل
ویــردی حســن زاده
از قریه سلوط پاک -375اصلی
 -25پــاک 865فرعــی آقــای قــادر احــدزاده ســلوط فرزنــد احدششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 580/55
مترمربــع از مالکیــت اولیــه ســعید صوری
از قریه قشاقچایی پاک  -376اصلی
 -26پــاک  271فرعــی آقــای اکبــر وطــن خــواه قشــاقچایی فرزنــد ابراهیــم ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه
مســاحت  344/30مترمربــع از مالکیــت اولیــه یحیــی عبــاس زاده
 -27پــاک  272فرعــی خانــم ســودابه جعفــری قشــاقچایی فرزندشــاهویردی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت  1996/50مترمربــع از مالکیــت اولیــه شــاهویردی جعفــری
از قریه امین جان پاک -381اصلی
 -28پــاک  1610فرعــی مجــزی شــده از پــاک  718فرعــی خانــم فوزیــه شــکری فرزنــد ثابــت الهششــدانگ
یکبــاب خانــه بــه مســاحت  419/80مترمربــع از مالکیــت اولیــه مــا ســلیمان انصــاری
از قریه خوش آباد پاک -404اصلی
 -29پــاک 148فرعــی آقایــان عبــاس و جاویــد (اعتمــاد) فرزنــدان خانمــراد ششــدانگ یکبــاب خانــه و باغچــه به
مســاحت  5693/30مترمربــع از مالکیــت اولیــه خانمــراد اعتماد
از قریه دودران پاک -421اصلی
 -30پــاک  468فرعــی آقایــان شــاپور –وحیــد -محمدوفرشــید (نــوری دودران)فرزنــدان ســلمان نســبت بــه
هرکــدام یکدانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت  370/50مترمربــع از مالکیــت اولیــه ســلمان
نــوری
از شهر نمین پاک -417اصلی
 -31پــاک  8395فرعــی خانــم گلتــاج جعفــری جوکنــدان فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 317مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای جبــار یزدانــی
 -32پــاک  8396فرعــی آقــای حســن رضائــی میرزانــق فرزنــد علیقلــی ششــدانگ یکبــاب انباریبــه مســاحت
 46/33مترمربــع از مالکیــت اولیــه نصیرمیکائیلــی
 -33پــاک  8399فرعــی مجــزی شــده از پــاک  1149فرعــی آقــای شــهریار نگهبــان فرزنــد حــوار ششــدانگ
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 218/50مترمربــع از مالکیــت اولیــه حــوار نگهبــان
 -34پــاک  8400فرعــی خانــم فریبــا خدائــی فرزنــد عبدالعزیــز ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 203/80
مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای بلوط شــکاری
 -35پــاک  8401فرعــی خانــم حوریــه زارع نمیــن فرزنــد غامعلــی ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 200
مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای نصیــر میکائیلی
از قریه خانقاه سفلی پاک -428اصلی
 -36پــاک  489فرعــی آقــای ســهیل غفــاری فرزنــد مــروت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 672/37
مترمربــع از مالکیــت اولیــه خــود متقاضــی
 -37پــاک  490فرعــی آقــای کنعــان غفــاری فرزنــد مــروت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 542/51
مترمربــع از مالکیــت اولیــه خــود متقاضــی
 -38پــاک  491فرعــی آقــای عقیــل غفــاری فرزنــد مــروت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 530/82
مترمربــع از مالکیــت اولیــه خــود متقاضــی
 -39پــاک  492فرعــی آقــای تابــان غفــاری فرزنــد مــروت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 574/45
مترمربــع از مالکیــت اولیــه خــود متقاضــی
 -40پــاک  493فرعــی آقــای قربــان ســاعدی خانقــاه فرزنــد آقاویــردی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 406/73مترمربــع از مالکیــت اولیــه ابوالفتــح ســاعدی
 -41پــاک  494فرعــی آقــای مهــدی عرفانــی خانقــاه فرزنــد عامل ششــدانگ یکبــاب خانه بــه مســاحت 235/45
مترمربــع از مالکیــت اولیــه مهــدی عدل
از قریه ننه کران پاک -431اصلی
 -42پــاک 349فرعــی آقــای مهــران ناظرننــه کــران فرزنــد حجــت ششــدانگ اعیانــی یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 496/11مترمربــع از مالکیــت اولیــه حجــت ناظــر
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز چهارشنبه مورخ 98/3/22
تاریخ انتشار نوبت دوم روز پنجشنبه مورخ 98/4/6

مولوی  -رئیس ثبت اسنادوامالک نمین
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فرم شماره ( 3اباغ رای کمیته بدوی استانی)
باسام
احترامــا اصــل فــرم شــماره یــک مربــوط بــه اقــای صبــاح عاملیــان در جلســه مــورخ  21/03/1398کمیتــه
بــدوی مشــاغل ســخت و زیــان اور اســتان قــم مطــرح و از مجمــوع  2شــغل مطــرح شــده  2شــغل مــورد تایید
قرارگرفتــه اســت جهــت اقدامــات بعــدی بــه پیوســت ارســال میگــردد
مشاغل تایید شده (ب)  :صحاف (صحافی منوچهر ادیبی _حسین رضا خواه) _صحاف (صحافی کاتبان کویر محمودیان)
محمد جواد ترک زاده آرانی -مدیریت شهرستان
رونوشت :
معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت درمان استان جهت استحضار و اقدام مقتضی برابر ماده  3آیین نامه
شــرکت /کارگاه :صحافــی منوچهــر ادیبــی _حســین رضاخــواه و صحافــی کاتبــان کویــر محمودیــان اطــاع
و اقــدام مقتضــی
اقای صباح عاملیان جهت اطاع
 ایــن رای بــه اســتناد تبصــره  5مــاده  8آئیــن نامــه اجرایــی مشــاغل ســخت وزیــان آور ظــرف مــدت  15روز قابــلتجدیــد نظــر خواهــی درکمیتــه تجدیــد نظــر مشــاغل ســخت وزیــان آور مــی باشــد ودر صــورت عــدم اعتــراض هر
یــک از طرفیــن وقطعــی والزم االجــرا شــدن رای مذبــور بــه اســتناد تبصــره  2مــاده  16قانــون تشــکیات وآئیــن
دادرســی دیــوان عدالــت اداره ظــرف  3مــاه از تاریــخ ابــاغ بــراب اشــخاص داخــل کشــور و ظــرف  6مــاه از تاریــخ
ابــاغ بــرای افــراد مقیــم خــارج کشــور قابــل فرجــام خواهــی در دیــوان عدالــت اداری خواهــد بــود3772 .

