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احتمال کاهش بيشتر توليد نفت منتفي نيست
روزنامه الش��رق االوسط به نقل 
از وزير انرژي عربس��تان نوشت 
احتم��ال دور ديگر کاهش توليد 
منتفي نيس��ت اما اين کش��ور به 
هيچگونه اقدام يکجانبه مبادرت 

نخواهد کرد.
به نقل از ايسنا، خالد الفالح اظهار 

کرد: دورنماي تداوم کاهش توليد مطرح اس��ت و اگر ضرورت 
براي اقدام بيشتري وجود داشته باشد، خواه تمديد مدت کاهش 
توليد يا خواه تغيير س��طح توليد باش��د، مورد بررس��ي دقيق قرار 

خواهد گرفت و با موافقت همه توليدکنندگان اجرا مي شود.
بر اس��اس گزارش رويترز، اوپک و ۱۰ توليدکننده خارج از اين 
س��ازمان ش��امل روسيه، اواخر سال گذشته براي محدود کردن 
توليد به ميزان حدود ۱.۸ ميليون بشکه در روز نسبت به سطح 
توليد اکتبر س��ال ۲۰۱۶ موافقت کردند. اين توافق که با هدف 
حمايت از قيمت ها از ژانويه به اجرا درآمده اس��ت، در ماه مه به 

مدت ۹ ماه ديگر تا مارس سال ۲۰۱۸ تمديد شد.

دي ان او نروژ، نتايج طرح مطالعاتي ميدان نفتي 
چنگوله را ارائه کرد

نتاي��ج ط��رح مطالعاتي ميدان نفتي چنگوله، از س��وي ش��رکت 
دي ان او )DNO( نروژ به شرکت ملي  نفت ايران ارائه شد.

ب��ه نقل از ش��انا، در نشس��ت مش��ترکي که صب��ح ديروز ميان 
نماين��دگان ش��رکت دي ان او نروژ و ش��رکت مل��ي نفت ايران 
برگزار ش��د، نتايج طرح مطالعاتي ميدان نفتي چنگوله از س��وي 
 ،)Jeroen Regtien( اين شرکت نروژي ارائه شد.يرون رگتين
مدير عمليات ش��رکت دي ان او پس از ارائه طرح جامع توس��عه 
ميدان چنگوله، عنوان کرد: پس از امضاي تفاهم نامه مطالعاتي 
ميدان چنگوله با شرکت ملي نفت ايران در نوامبر سال ۲۰۱۶، 
گ��روه منسجمي تش��کيل دادي��م و با بهره من��دي از تجربيات و 
توانمندي ه��اي خود، ت��اش کرده ايم طرحي جذاب و نوآورانه 
براي توس��عه اين ميدان نفتي ارائه دهيم.منوچهري نيز در اين 
نشست ابراز اميدواري کرد که ارائه اين طرح مطالعاتي، به توسعه 
تعامل ميان ش��رکت دي ان او نروژ و ش��رکت ملي نفت ايران 
بينجامد.ش��رکت ملي نفت ايران و ش��رکت نفتي دي ان او نروژ، 
۲۶ آبان ماه پارسال يادداشت تفاهمي )MOU( امضا کردند که بر 
مبناي آن، مطالعه ميدان نفتي چنگوله در دستور کار اين شرکت 
ن��روژي ق��رار گرفت. اين تفاهم نامه ميان غامرضا منوچهري، 
معاون توس��عه و مهندس��ي شرکت ملي نفت ايران و بيورن ديل 
)Bjorn Dale( مديرعامل شرکت دي ان او نروژ امضا شده بود.
مي��دان نفت��ي چنگوله در اس��تان ايام در ۵۰ کيلومتري جنوب 
 ش��رق ش��هر مهران و در فاصله ۱۰ تا ۱۵ کيلومتري خط مرزي 
ايران و عراق )از طرف غرب و شمال غرب( و در حاشيه شمالي 
فروافتادگي دزفول و مابين ميادين نفتي دهلران و آذر قرار دارد 
که با توجه به محرز بودن ارتباط ساختماني اين ميدان با ميدان 
آذر، چنگول��ه در چارچ��وب واگذاري عمليات توس��عه از طريق 

قراردادهاي جديد نفتي در اولويت قرار گرفته است.

پيشخوان

انـرژی عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسامي با تاکيد بر اينکه وزارت نيرو به مديريت 
جدي��د ب��ا ايده هاي جديد نياز دارد، گفت: با توجه 
ب��ه اينک��ه آقاي بيطرف در گذش��ته توانس��ته به 
خوب��ي وزارت ني��رو را مديري��ت کن��د، انتخاب 
ايش��ان مي تواند بار ديگر تاثيرات خود را بر جاي 

بگذارد.
رمضانعل��ي س��بحاني فر در گفتگو ب��ا تجارت با 
تاکي��د ب��ر اينکه ام��روزه در دو بخش آب و برق با 
چالش هاي جدي رو به رو هس��تيم، گفت: وزير 
جديد بايد براي حل اين دو مشکل چاره انديشي 
کند و اگر بخواهيم با همين روال ادامه کار بدهيم، 

با مشکات بسياري رو به رو خواهيم شد.
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينکه کش��ورمان در معرض 
خشکس��الي قرار دارد، گفت: اگر هرچه س��ريع تر 
براي تامين آب مورد نياز کشورمان اقدامي نشود، 
خشکسالي تمام بخش هاي کشور را خواهد گرفت 
و از توان اقتصادي کش��ور در بخش کش��اورزي 

کاسته خواهد شد.
نماينده سبزوار با اعام اينکه بايد براي تامين آب 
مورد نياز کشور به ساخت سد بپردازيم، گفت: بايد 
از سدهاي موجود به درستي بهره برداري کنيم و 
آنجا که نياز به ساخت سد داريم، نهايت درايت را به 
کار گيريم.وي با تاکيد بر اينکه بايد از بيرون رفت 
آب از کش��ورمان جلوگيري کنيم، گفت: امروزه 
بخش قابل توجهي از آب هاي کشورمان در مسير 
رودها جريان مي يابد و به درياها مي ريزد در حالي 
که بايد با ساخت سد و انتقال آب ها به بخش هاي 

مورد نياز، جلوي اين هدررفت را بگيريم.
س��بحاني فر با ابراز تاس��ف از اينکه بس��ياري از 
همس��ايگان م��ا مان��ع ورود آب ه��اي جاري به 
کشورمان شده اند، گفت: وزير بعدي بايد با جديت 
بايد راهکاري بيانديش��د تا ادامه مس��ير آب هاي 

جاري به کشورمان ادامه داشته باشد.
وي ب��ا اش��اره به تجربه بيط��رف در بخش آب و 
استفاده از اين توانايي گفت: دوران آزمون و خطا 
به سر آمده و نبايد وقت خودمان را در اين بخش 
حساس براي پيدا کردن مديران کارآمد تلف کنيم 
يا مديريت را به کس��اني بس��پاريم که مش��خص 
نيس��ت چه توانمندي هايي دارند. به همين دليل 
تاکيد ما بر اين اس��ت که آقاي بيطرف به عنوان 
وزير معرفي شود.عضو کميسيون صنايع مجلس 
ش��وراي اسامي مش��کل ديگر را در بخش برق 
دانست و گفت: در برنامه ششم متعهد شده ايم که 
۵۰ هزار مگاوات برق توليد داشته باشيم و چنين 
برنامه ريزي گسترده با افراد بي تجربه امکان پذير 

نيست. 
وي با اشاره به شبکه آب و برق معيوب کشورمان 
گفت: بايد براي اين معضل چاره انديش��ي ش��ود. 
ق��رار نيس��ت آب و ب��رق از ش��بکه معيوب خارج 
ش��ود و هزينه آن را مردم بدهند. بنابراين انتظار 
داري��م آقاي بيطرف در اولين فرصت نس��بت به 

آن چاره انديشي شود.
سبحاني فر با تاکيد براينکه آقاي بيطرف مديري 
با تجربه، متعهد و متخصص است، گفت: ايشان 

درد صنعت آب و برق را مي شناسد و بهترين گزينه 
ب��راي درمان اس��ت به همي��ن دليل بر حمايت از 

ايشان تاکيد داريم.
وي از اقب��ال خ��وب نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسامي نس��بت به بيطرف براي وزارت نيرو خبر 
داد و گفت: پيش بيني مي شود که آقاي بيطرف با 
راي قابل توجهي از مجلس شوراي اسامي، بار 

ديگر کرسي وزارت نيرو را بر عهده بگيرد. 
از سوي ديگر شهاب الدين بيمقدار با تاکيد بر اينکه 
وزارت نيرو يکي از حس��اس ترين وزارتخانه هاي 
کشور است، گفت: بايد فردي براي اين وزارتخانه 
به کار گرفته ش��ود که تجربه و تخصص الزم را 
داش��ته باش��د که آقاي بيطرف مي تواند بهترين 

گزينه باشد.
نماين��ده تبريز ب��ا اعام اينکه بيطرف از مديران 
کم حاش��يه، دس��ت پاک و توانمند در جمهوري 
اسامي اس��ت، گفت:  ايشان در دوران اصاحات 
به عنوان وزير نيرو، زمينه ساز توسعه زيرساخت ها 
را فراه��م ک��رد و تح��ول در صنعت آب و برق را 

کليد زد.
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينکه از مزيت هاي برجس��ته 
بيطرف براي س��کان داري وزارت نيرو، داش��تن 
پشتوانه ۸ سال تجربه در صنعت آب و برق بوده 
است، گفت: درواقع بيطرف آميزه اي از تخصص 
و تعهد اس��ت و به شايس��تگي مي تواند با تدبير و 
درايت الزم، مش��کات و چالش هاي بخش آب 

و برق را برطرف کند.
بي مقدار با تاکيد بر اينکه بيطرف توانمندي الزم 
را در جهت استفاده از فرصت هاي کشور در زمينه 
انرژي ه��اي پاک نظير برق خورش��يدي و بادي 
دارد، گف��ت: انرژي ه��اي پ��اک در ايران زمينه و 
بستر مطلوبي دارد که بيطرف در گذشته توانست 

ازاين فرصت به خوبي استفاده کند.
نماين��ده تبري��ز از ن��گاه مثبت مجلس ش��وراي 
اس��امي به بيط��رف خب��ر داد و گفت: اميدواريم 
نمايندگان مجلس با راي قاطع خود اين ش��انس 
را براي کش��ور فراهم کنند تا از توانايي هاي اين 

مدير تحول گرا برخوردار شويم.
*کارنام�ه »بيط�رف« در زم�ان صدارتش در  ���

وزارت نيرو
عملک��رد بيط��رف در دو دوره تص��دي وزارت 
نيرو، گوياي واقعيت هاي ملموس��ي از پيش��رفت 
در عرصه صنعت آب و برق کش��ور اس��ت که با 
گذش��ت ح��دود دو ده��ه از آن، همچن��ان از اين 
موفقيت ها به نيکي ياد مي ش��ود. با نگاهي گذرا 
به عملکرد صنعت برق در اين س��ال ها مي توان 

از روند توسعه اي اين صنعت آگاه شد.
بررسي ها نشان مي دهد که طي اين مدت )۸۴ - 
۷۶( ظرفيت توليد برق کشور از ۲۳۲۵۷ مگاوات 
به ۴۱۰۳۲ مگاوات )با رش��د متوسط ساالنه ۷/۴ 
درص��د(، ط��ول خط��وط انتقال و ف��وق توزيع از 
۳۵۴۸۱ ب��ه ۵۳۷۶۷ کيلومتر مدار )۵/۳ درصد( و 
ظرفيت ترانس هاي توزيع از ۴۰۸۳۶ به ۶۲۹۵۴ 

مگاولت آمپر )۵/۶ درصد( افزايش يافته است.
همچنين طول خطوط فش��ار متوس��ط و توزيع 
از ۱۸۱۲۵۰ ب��ه ۲۴۹۵۹۶ کيلومتر )۴/۱ درصد(، 
تعداد مشترکان از ۱۳ ميليون و ۵۵۰ هزار مشترک 
به ۱۹ ميليون و ۶۵۲ هزار مشترک )۴/۸ درصد(، 
روس��تاهاي برقدار ش��ده از ۳۸۲۹۵ به ۵۲۳۵۰ 

روستا )۴ درصد( افزايش يافت.
بررس��ي ها درعين حال نش��انگر آن اس��ت که 
بس��ياري از طرح هاي آب و برق که در س��ال هاي 
بعد نيز به بهره برداري رس��يد، در دوران بيطرف 
ش��روع به احداث ش��ده يا براي احداث آن برنامه 

ريزي شده بود.
نگاه�ي ب�ه س�وابق علم�ي و اجراي�ي وزي�ر  ���

پيشنهادي نيرو
حبيب اهلل بيطرف در س��ال ۱۳۳۵ در ش��هر يزد 
متولد ش��د. تحصيات ابتدايي و متوس��طه خود 
را نيز در همين ش��هر و تحصيات دانش��گاهي 
را تا مقطع فوق ليس��انس، در رش��ته مهندسي راه 
و س��اختمان در دانش��کده فني دانشگاه تهران به 

پايان رساند.
وي تا پيش از انقاب اسامي، از فعاالن حرکت هاي 
سياس��ي دانش��جويان مسلمان دانش��گاه ها و از 
مؤسس��ان انجمن اسامي دانشجويان دانشگاه 

تهران به شمار مي رفت.
بيط��رف پ��س از انقاب فعالي��ت اجرايي خود را 
از س��ال ۱۳۵۸ با مش��ارکت در راه اندازي جهاد 
س��ازندگي ادامه داد. وي از س��ال ۱۳۶۵ تا س��ال 

۱۳۶۸ استاندار يزد بود.
بيطرف از ابتداي سال ۱۳۶۹ تا پايان سال ۱۳۷۳ 
به مدت پنج س��ال در س��مت معاونت آموزش��ي 
وزارت نيرو )به وزارت بيژن زنگنه( فعاليت داشت 
و همزمان به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه در 
مراک��ز آم��وزش عالي نيز تدريس مي کرد. وي از 
سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ به عنوان مجري طرح هاي 
سد و نيروگاه کارون ۳ و کارون ۴، در وزارت نيرو 

مشغول به کار بود.
بيطرف س��ابقه مديريتي چهار س��اله در س��مت 
اس��تانداري يزد، پنج سال در سمت معاونت وزير 
نيرو و هش��ت س��ال نيز وزير نيرو در دولت هاي 
هفتم و هش��تم را در کارنامه خود دارد. در حوزه 
فعاليت هاي آموزش��ي و پژوهشي نيز مي توان به 
تدريس و عضويت در هيات علمي دانشکده فني 
دانش��گاه تهران، عضويت در هيات امنا دانشگاه 

يزد، عضويت در کميته برنامه ريزي آموزش هاي 
علمي-کاربردي وزارت مس��کن و شهرسازي و 
هش��ت سال مش��اور پژوهشگاه نيرو اشاره نمود. 
از س��وابق اجراي��ي بيطرف مي ت��وان به اجراي 
پروژه هاي بزرگ ملي مانند طرح احداث س��د و 
ني��روگاه آب��ي کارون ۳، اجراي ضوابط و مقررات 
نظ��ام فن��ي و اجرايي کش��ور در ح��وزه مديريت 
پروژه ه��اي دولتي، همچني��ن حضور ۲ دوره در 
هيئت مديره س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان 
استان تهران و عضويت کنوني در شوراي مرکزي 

سازمان نظام مهندسي و ساختمان اشاره کرد.
راه ان��دازي مرکز تحقيقات آب جهاد س��ازندگي 
۱۳۶۵-۱۳۶۴، اس��تاندار ي��زد ۱۳۶۵-۱۳۶۸، 
عضوهي��ات علمي دانش��گاه ته��ران از ۱۳۶۸ 
تاکن��ون، مع��اون آموزش��ي وزارت نيرو ۱۳۷۳-

۱۳۶۹، رييس هيات مديره س��ازمان سازندگي و 
آموزش ۱۳۷۳-۱۳۷۰، مجري طرح هاي کارون 
۳ و ۴ در س��ال هاي ۱۳۷۶-۱۳۷۳، عضو هيات 
مديره ش��رکت توس��عه منابع آب و نيروي ايران 
۱۳۷۶-۱۳۷۳، وزي��ر نيرو ۱۳۸۴-۱۳۷۶، عضو 
هي��ات علمي پژوهش��گاه ني��رو ۱۳۸۴ تاکنون، 
رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران ۱۳۹۴ 
تا ۱۳۹۵ و معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري 
وزارت نفت از سال ۱۳۹۵ تاکنون از ديگر سوابق 

مهندس بيطرف به شمار مي رود.
همچني��ن بيطرف در دوران مديريتش در وزارت 
ني��رو در بخ��ش آب اقداماتي انجام داده داده که 
مي توان به افزايش جمعيت زير پوشش و ظرفيت 

تامين آب اشاره کرد.
عملکرد وي در دوره تصدي وزارت نيرو در بخش 
آب گوياي اقدامات متعددي اس��ت که مي توان 
به افزايش ۲.۹ درصدي جمعيت تحت پوش��ش 
آب ش��رب بهداشتي طي سال هاي مديريت وي 
اش��اره کرد. عاوه بر اين بايد گفت که در س��ال 
۱۳۷۶ تعداد جمعيت زير پوش��ش کل کش��ور ۳۵ 
ميليون نفر بوده که در ابتداي سال ۱۳۸۴ به ۴۴.۲ 

درصد افزايش يافته است.
همچنين تعداد شهرهاي زير پوشش از ۵۹۰ شهر 
به ۷۷۱ شهر افزايش يافته که اين گوياي اضافه 
ش��دن ۱۸۱ ش��هر برخوردار از نعمت آب ش��رب 
ش��هري اس��ت. در خصوص ظرفيت تامين آب 
نيز بايد گفت که در س��ال ۱۳۷۶، ۴۸۰۰ ميليون 
مترمکع��ب ظرفي��ت تامين آب در کش��ور وجود 
داش��ت، در حالي که در ابتداي س��ال ۱۳۸۴ اين 
ع��دد به ۷۷۰۰ ميليون مترمکعب ارتقاء پيدا کرد 
و اين عدد گوياي اين است که در عملکرد هشت 
ساله بيطرف ۲۹۰۰ ميليون مترمکعب به ظرفيت 

تامين آب کشور اضافه شده است.
اعالم حمايت فراکس�يون اهل سنت از وزير  ���

پيشنهادي نيرو
رحيمي جهان آبادي گفت: فراکسيون اهل سنت 
مجلس ش��وراي اس��امي در جلسه اي که با وزير 
پيشنهادي نيرو داشت، از وي اعام حمايت کرده 
و انتظ��ار برطرف ش��دن ابعاد مل��ي و منطقه اي 

ضعف ها را دارد.

نمايندگان مجلس در گفتگو با »تجارت« تاکيد کردند:

آينده روشن صنعت آب و برق با مديريت »بيطرف«

2 تهران  دادنامه  پرونده 9509981010301643 شعبه 53 شوراي حل اختالف 
 -1  : خواندگان  دوست   عدالت  سيامك   : خواهان   96099710300313 دادنامه 
گردش  چك   وجه  مطالبه   : خواسته  سليمي   رضا  علي   -2 نژاد  طهران  بخشي  محمد 
كار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس 
از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر 
ختم  پرونده  محتويات  به  توجه  با  و  است  تشكيل  زير  كننده  امضاء  تصدى  به  حوزه 
مى  راى  صدور  به  مبادرت  آتى  بشرح  متعال  احديت  درگاه  از  استعانت  و  دادرس 
بطرفيت  دوست  عدالت  سيامك  خواهان  دعوي  خصوص  در  شورا   قاضي  راي  نمايد 
مبلغ  مطالبه  بخواسته  سليمي  رضا  علي   -2 نژاد  طهران  بخشي  محمد   -1 خوانده 
عهده   95/6/28 مورخ   13/784800 بشماره  چك  وجه  ريال   90/000/000
حساب جاري 569800037210 بانك سپه بعنوان اصل خواسته و با احتساب كليه 
دادخواست  بمفاد  توجه  با  دادرسي  و  قانوني  خسارت  و  تاديه  در  تاخير  خسارت  و 
تقديمي تصاوير مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت بانك محال عليه و صورتجلسه 
خواهان  يد  در  مزبور  اسناد  اصل  مالحظه  بر  مبني  حوزه  اعضاي   96/3/13 مورخ 
در  خوانده  ذمه  اشتغال  بر  داللت  خواهان  يد  در  مدارك  اصول  بقاي  باينكه  نظر  و 
مقابل وي را دارد و خوانده دفاع موجهي عليرغم ابالغ وقت دادرسي معمول نداشته 
قانون   9 ماده  باستناد  و  تشخيص  واقع  به  مقرون  خواهان  خواسته  بنابراين  است 
شوراي حل اختالف مصوب 1394 و اصل فقهي استصحاب و مواد 314-313-311 
ق ت و ماده 198 ق آدم مصوب 1379 حكم به محكوميت خواندگان بپرداخت مبلغ 
-519-515-502 مواد  باستناد  نيز  و  خواسته  اصل  بابت  ريال   90/000/000
ريال   3/100/000 مبلغ  بپرداخت  وي  محكوميت  به  حكم  الذكر  اخير  قانون   522
بعنوان هزينه دادرسي و پرداخت خسارت تاخير ناشي از تغيير فاحش شاخص قيمت 
ساالنه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت متناسب با شاخص اعالمي از جانب بانك 
مركزي ايران كه احتساب آن موقع پرداخت با واحد اجراي احكام مدني خواهد بود 
در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد راي صادره غيابي محسوب ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهي قابل در اين شعبه و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم 

عمومي و حقوقي تهران مي باشد 
تهران  2 اختالف  حل  شوراي   53 شعبه         110/60867

آگهي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي حوزه 
ثبتي شهرستان محمود آباد

نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ اماک متقاضياني که در هيات موضوع ماده يک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتي شهرستان محمود آباد مورد رسيدگي و تصرف مالکانه و با معارض 

آنان محرز و راي الزم صادر گرديده جهت اطاع عموم به شرح ذيل آگهي ميگردد .
قريه حاجي کا پاک ۱۴ اصلي بخش۲

۵۲۱ فرعي عارف قنبري فرزند علي نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي 
به مساحت ۹۸۲/۲۵ مترمربع خريداري با واسطه از عنايت اله قنبري 

۵۲۲ فرعي عارف قنبري فرزند علي نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با يبناي احداثي 
به مساحت ۲۴۷/۴۰ مترمربع خريداري با واسطه از عنايت اهلل قنبري 

قريه سرخرود پاک ۳۶ اصلي بخش ۲
۲۹۲۲ فرعي علي اصغر قلي پور فرزند محمد علي نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با 

بناي احداثي به مساحت ۲۰۱/۵۸ مترمربع خريداري با واسطه از محمد علي پروين 
۲۹۲۳ فرعي علي اصغر قلي پور فرزند محمد علي نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با 

بناي احداثي به مساحت ۲۱/۱۹ مترمربع خريداري با واسطه از مختار آقايي 
۲۹۲۵ فرعي شاهرخ فرجامي فرزند ناصر نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي 

به مساحت ۲۲۳/۶۸ مترمربع خريداري با واسطه از محمود پروين 
۲۹۲۶ فرعي عفت پروين فرزند غامحسن نسبت به يک دانگ و نيم مشاع از ششدانگ 
ي��ک قطع��ه زمي��ن ب��ا بناي احداثي به مس��احت ۲۵۶/۴۷ مترمربع خريداري با واس��طه از 

غامحسن پروين 
۲۹۲۶ فرعي عظمت پروين فرزند غامحسن نسبت به يک دانگ و نيم مشاع از ششدانگ 
ي��ک قطع��ه زمي��ن ب��ا بناي احداثي به مس��احت ۲۵۶/۴۷ مترمربع خريداري با واس��طه از 

غامحسن پروين 
۲۹۲۶ فرعي زينت پروين فرزند غامحسن نسبت به يک دانگ و نيم مشاع از ششدانگ 
ي��ک قطع��ه زمي��ن ب��ا بناي احداثي به مس��احت ۲۵۶/۴۷ مترمربع خريداري با واس��طه از 

غامحسن پروين 
۲۹۲۶ فرعي زينا پروين فرزند غامحسن نسبت به يک دانگ و نيم مشاع از ششدانگ زمين 

با بناي احداثي به مساحت ۲۵۶/۴۷ مترمربع خريداري با واسطه از غامحسن پروين 
۲۹۲۷ فرعي جميله غامي فرزند عيسي نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي 

به مساحت ۲۲۳/۴۳ مترمربع خريداري با واسطه از عيسي غامي 
۲۹۲۸ فرعي بيت اهلل نگهبان خانقاه س��فلي فرزند فتح اهلل نس��بت به شش��دانگ يک قطعه 
زمين با بناي احداثي به مساحت ۲۲۰ مترمربع خريداري با واسطه از محمد علي عقيلي 

۲۹۲۹ فرعي خاطره رحماني س��رخرود فرزند عبدالمهدي نس��بت به شش��دانگ يک قطعه 
زمين با بناي احداثي به مساحت ۲۰۰ مترمربع خريداري با واسطه از عباد اکبر زاده

۲۹۳۰ فرعي مهين پهلوان فرزند محمود نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي 
به مساحت ۲۲۰ مترمربع خريداري با واسطه از زين العابدين حاجي زاده 

۲۹۳۱ فرعي قاسم آقايي فرزند مهدي نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي 
به مساحت ۳۰۱/۸۳ مترمربع خريداري با واسطه از مختار آقايي 

۲۹۳۲ فرعي قنبر محمودي فرزند مهديقلي نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بناي 
احداثي به مساحت ۱۹۸/۳۶ مترمربع خريداري با واسطه از عين اهلل دود 

قريه عشق آباد سفلي پاک ۴ اصلي بخش ۱۰
۳۷ فرعي حشمت اهلل تيموري فرزند علي رضا نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي 

احداثي به مساحت ۱۸۵/۹۵ مترمربع خريداري با واسطه از علي جان کريمي 
قريه جونيکا پاک ۸ اصلي بخش ۱۰

۱۳۹ فرعي مرجان اقتدارمنش فرزند محمد نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بناي 
احداثي به مساحت ۳۰۵/۵۰ مترمربع که ۲۹ سير مشاع از عرصه آن وقف مي باشد خريداري 

با واسطه از حسن محمدپور 
قريه سوراخ مازو پاک ۱۴ اصلي بخش ۱۰

۲۹۷۳ فرعي حسين مرزارا فرزند حسن نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي 
به مساحت ۳۹/۱۸ مترمربع خريداري با واسطه از ولي اهلل حسن زاده 

۲۹۷۷ فرعي علي رضا علي پور فرزند مس��لم نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بناي 
احداثي به مساحت ۲۳۰/۸۳ مترمربع خريداري با واسطه از عبداهلل عبدي 

قريه تليکسر پاک ۱۵ اصلي بخش ۱۰
۸۷۱ فرعي صادق الکايي الش��کي فرزند محمدمهدي نس��بت به شش��دانگ يک قطعه 
زمين با بناي احداثي به مس��احت ۴۶۰/۹۵ مترمربع خريداري با واس��طه از آقاباال س��عيدي 

اسفندياري
قريه طارم پاک ۲۹ اصلي بخش ۱۰

۱۵ فرعي س��يد جواد موس��وي فرزند س��يد اس��معيل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۵۳۴/۳۲ مترمربع که يک دانگ مشاع از عرصه 

آن وقف مي باشد خريداري با واسطه از عبداهلل فرهمند
 ۱۵ فرعي پروين بياباني فرزند جمش��يد نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ يک قطعه 

زمين با بناي احداثي به مساحت ۵۳۴/۳۲ 
متر مربع که يک دانگ مش��اع از عرصه آن وقف مي باش��د خريداري با واس��طه از عبداهلل 

فرهمند
 ۱۶ فرعي علي عبدي فرزند غامعلي نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ يک قطعه 

زمين با بناي احداثي به مساحت ۲۳۶/۹۵ 
مترمربع که يک دانگ مش��اع از عرصه آن وقف مي باش��د خريداري با واس��طه از عبداهلل 

فرهمند 
۱۶ فرعي ليا بياباني فرزند جمش��يد نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ يک قطعه 
زمين با بناي احداثي به مساحت ۲۳۶/۹۵ مترمربع که يک دانگ مشاع از عرصه آن وقف 

مي باشد خريداري با واسطه از عبداهلل فرهمند
قريه خشت سر پاک ۴۵ اصلي بخش ۱۰

۲۲۶۹ فرعي حسين شعبانپور فرزند اسفنديار نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي 
احداثي به مساحت ۳۴۵ مترمربع که نيم دانگ مشاع از عرصه آن وقف مي باشد خريداري 

با واسطه از اسفنديار شعبانپور 
۵۵۳ فرعي از ۴۷۹ فرعي رضا بي نظير فرزند مهدي نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 

با بناي احداثي به مساحت ۲۱۸/۴۵ مترمربع خريداري با واسطه از رشيد مختاري 
۵۵۴ فرعي از ۳۶۸ فرعي مهدي ش��عبانپور فرزند شهس��وار نس��بت به ششدانگ يک قطعه 
زمين با بناي احداثي به مس��احت ۷۶/۳۹ مترمربع که نيم دانگ مش��اع از عرصه آن وقف 

مي باشد خريداري با واسطه از شهسوار شعبانپور
قريه محمودآباد شرقي پاک ۴۷ اصلي بخش ۱۰

۳۰۶۹ فرعي از ۲۰۷ فرعي محمد فاضلي فرزند احمد نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 
با بناي احداثي به مساحت ۸۶/۱۰ مترمربع خريداري با واسطه از حسين طالب آبادي 

 ۳۰۷۰ فرعي از ۲۰۷ فرعي علي اکبر درياس��ري فرزند حبيب اهلل نس��بت به شش��دانگ 
يک قطعه زمين با بناي احداثي به مس��احت ۲۹/۱۵ مترمربع خريداري با واس��طه از حبيب 

اهلل درياسري 
۳۰۷۳ فرعي سکينه صداقت فرزند محمدتقي نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي 

احداثي به مساحت ۱۹۷/۱۰ مترمربع خريداري با واسطه از خليل معصومي 
قريه علي آباد ۲۰ اصلي بخش ۱۱

۴۳۴ فرعي از ۷ فرعي حميد محمدزاده فرزند اژدر نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي 
احداثي به مساحت ۳۴۴/۴۰ مترمربع که متقاضي خود مالک رسمي مشاعي مي باشد

 ۴۳۵ فرعي مهرنوش حمتي فرزند قربانعلي نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بناي 
احداثي به مس��احت ۲۵۸/۶۵ مترمربع خريداري با واس��طه از آقايان محمدحس��ين حاجي 

شيخي و علي جهين 
قريه علمده شرقي ۲۱ اصلي بخش ۱۱

۲۶۸ فرعي داود ناظمي فرزند حس��ين نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي 
به مساحت ۳۷۷/۹۰ مترمربع خريداري با واسطه از سبزعلي دريايي 

۲۶۹ فرعي رحمان محمدپور آقامحلي فرزند يداهلل نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با 
بناي احداثي به مساحت ۲۷۲/۵۹ مترمربع خريداري با واسطه از سبزعلي دريايي

قريه درياسر ۲۵ اصلي بخش ۱۱
۸۲۱ فرعي از ۴۴۰ فرعي شهره قاجار افشار فرزند حسين نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 

با بناي احداثي به مساحت ۴۵۸ مترمربع که متقاضي خود مالک رسمي مشاعي مي باشد
قريه متوريج ۳۰ اصلي بخش ۱۱

۱۴۵۷ فرعي مريم دهقاني صاحب آبادي فرزند عليمراد نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 
با بناي احداثي به مساحت ۲۶۵ مترمربع خريداري با واسطه از عباسعلي توکلي 

۱۴۵۹ فرعي از ۱۱۸۲ فرعي مصطفي کفايتي فرزند علي اصغر نس��بت به شش��دانگ يک 
قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۲۹۴/۹۰ مترمربع خريداري با واسطه از علي اصغر 

اسفنديارپور 
۱۴۶۰ فرعي خسرو عامري فرزند رضا نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي 

به مساحت ۲۸۲/۷۰ مترمربع خريداري با واسطه از عباسعلي توکلي 
 قريه آرم ۳۱ اصلي بخش ۱۱

۳۶۴ فرعي رضا نجفقلي فرزند باقر نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي 
به مساحت ۲۸۹/۱۱ مترمربع خريداري باواسطه از ابراهيم جمالي

 لذا به موجب ماده ۳ قانون تعيين و تکليف اراضي ثبتي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رس��مي و 
م��اده ۱۳ آئي��ن نام��ه مربوط��ه ، اي��ن آگهي در دو نوبت به فاصل��ه ۱۵ روز از طريق روزنامه 
کثير االنتش��ار و محلي در ش��هرها منتش��ر و در روس��تاها راي هيات الصاق تا در صورتي که 
اشخاص ذينفع به آراي اعام شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهي و در 
روستاها از تاريخ الصاق در محل به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تحويل 
دهند که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به حکم قطعي دادگاه اس��ت در صورتي که 
اعت��راض در مهل��ت قانون��ي واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواس��ت به دادگاه 
عمومي محل را ارائه نکند اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالکيت نمايد. صدور 
سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. بديهي است برابر ماده ۱۳ آئين نامه 
قانون مذکور در مورد قسمتي از اماکي که قبا اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده ، واحد ثبتي 
ب��ا راي هي��ات پ��س از تنظيم اظهارنامه حاوي تحدي��د حدود، مراتب در اولين آگهي نوبتي 
و تجديد حدود به صورت همزمان به اطاع عموم ميرس��اند و نس��بت به اماک در جريان 
 ثب��ت و فاق��د تحدي��د حدود واحد ثبتي آگهي تحديد حدود را به صورت اختصاصي منتش��ر 

مي نمايد.
 م الف ۹۶/۱۴۰/۸۱

تاريخ انتشار نوبت اول : ۹۶/۵/۲۲
تاريخ انتشار نوبت دوم : ۹۶/۶/۶ 

فرهاد آقا بابايي - رئيس ثبت اسناد و اماک محمودآباد

اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعي استان لرستان مديريت تعاون،کار و رفاه 
اجتماعي شهرستان خرم آباد

 دعوتنامه هيأت حل اختاف
تجديد نظر خواه : نورمحمد آزادي فر،

نشاني: استان لرستان _شهرستان خرم آباد _ شهر خرم آباد _روستاي سهيل 
بيگي _ جنب ماشين سازي_ تلفن ۰۹۳۳۵۳۵۷۲۳۹

تجديد نظر خوانده: ش��رکت خدمات فني مهندس��ي رامان کار غرب _ نعمت 
عبدالهي

نش��اني: اس��تان ايام_ شهرس��تان ايام _ بلوار شهيد بهشتي ،کوچه آژنگ 
۰۹۲۱۶۱۸۹۹۴۱۸_ کد پستي ۶۹۳۱۱۴۸۶۴۷_ تلفن : ۰۹۱۸۲۴۰۷۰۳۵

تجديد نظر خواسته : اعتراض به راي شماره ۳.۷ مورخ ۱۳۹۶.۰۱.۲۱ شعبه :  
_ هيات تشخيص حوزه روابط کار مديريت شهرستان خرم آباد

زمان جلسه: روز ۴ ، ماه ۷ ، سال ۱۳۹۶ ساعت ۱۷.۳۰
 مکان جلسه: شعبه:  هيأت حل اختاف مديريت تعاون کار و رفاه اجتماعي 

شهرستان خرم آباد
خرم آباد بلوار ش��هيد ش��فيع پور )ش��صت متري( نرس��يده به پل مديريت 

تعاون،کار
م الف :۳۷

مجيد کريم نژاد/ مديريت تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان خرم آباد
------------------------------------------

آگهي تحريرترکه 
خواه��ان خان��م دا طا مهدويان زمانه فرزند علي دوس��ت به وکالت ۱-جواد 
مدني پور۲-سعيد محموديان با تقديم دادخواستي به کاسه بايگاني ۹۶۰۱۹۵ 
در ش��وراي ش��عبه ۴ حقوقي دلفان درخواس��ت تحرير و تقسيم ترکه شادروان 
احمد مهدويان زمانه فرزند خداداد متولد ۱۳۲۷.۴.۳ به ش ش ۲۴۲ در تاريخ 
۱۳۸۴.۱.۲۵ در اقامتگاه دائمي خود در گذش��ته اس��ت حال با انجام تشريفات 
مقدماتي روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶.۶.۲۸ ساعت ۱۱ جهت تحرير،تقسيم ترکه 
متوفي فوق الذکر تعيين و طي يک نوبت در روزنامه هاي کثيراالنتشار آگهي 
مي گردد.از ورثه يا نماينده قانوني متوفي،بستانکاران و مديونين به متوفي و 
اش��خاص حقيقي و حقوقي که حق يا ديوني بر؛ ترکه متوفي ذکر ش��ده دارند 
خواس��ته ميش��ودبا مراجعه حضوري و با در دس��ت داش��تن مدارک قانوني در 
تاريخ فوق الذکر جهت تحرير ترکه و تقسيم در شعبه ۴حقوقي دلفان حضور 
يابن��د،در غي��ر اينصورت وفق مادتين ۲۱۰و۲۱۳ قانون امور حس��بي و قانون 
ش��وراهاي حل اختاف ترکه متوفي ياد ش��ده تحرير وبه اعتراضات خارج از 

موعد مقرر ترتيب اثر نخواهد شد./ش.
فرهاد گلمحمدي مسئول شوراي حل اختاف شعبه ۴دلفان

-------------------------------------------
به موجب پرونده اجرايي کاسه۹۳۰۰۱۱۳تمامت شش دانگ يکباب عمارت 
تحت پاک۵۶/۴۰۱۱فرعي)چهارهزارويازده فرعي ازپنجاه و ش��ش اصلي(
ذي��ل ثبت۹۷۱۱۵دفترجلد۶۲صفحات۳۶۷بنام ميرزاعلي فتايي فرزند عزيز 
علي ثبت و به مس��احت ۱۵۱/۵۰مترمربع نيمه اس��کلت فلزي نماسنگ طاق 
ضربي طبق نظرکارش��ناس رس��مي به مبلغ۲۴۶۲۰۰۰۰۰۰ريال)دويس��ت 
وچهل وش��ش ميليون ودويس��ت هزارتومان(ارزيابي ش��ده وداراي انشعابات 
آب وبرق وگازواقع درخيابان ش��هيدمرادعلي حس��يني درروزچهارشنبه ازس
اعت۹الي۱۲م��ورخ۱۳۹۶/۰۶/۰۸دراداره ثب��ت اس��نادواماک کوهدش��ت 
واق��ع درخياب��ان مال��ک اش��تر از طريق مزاي��ده به فروش مي رس��د.مزايده 
ازمبلغ۲۴۶۲۰۰۰۰۰۰ريال)دويس��ت وچه��ل و ش��ش ميلي��ون ودويس��ت 
هزارتومان(شروع وبه باالترين قيمت پيشنهادي نقدا فروخته مي شود.دراين 
ص��ورت پ��س از مزاي��ده و انقضاء مهلت قانوني برابر مقررات جاري اداره ثبت 
به برنده مزايده برگ واگذاري مي دهد الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي 
مربوط به آب.برق.گاز اعم از حق انشعاب و ياحق اشتراک و مصرف در صورتي 
که مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري 
و غيره تا تاريخ مزايده اعم ازاينکه رقم قطعي آن معلوم ش��ده يا نش��ده باش��د 
به عهده برنده مزايده اس��ت و نيز در صورت وجود مازاد.وجوه پرداختي بابت 
هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشرو 
حق مزايده نقدا وصول مي گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد.
 مزايده روز اداري بعد از تعطيلي درهمان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد.
حسن نصرتي-رئيس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کوهدشت

دادنامه
شماره پرونده:۸۴/۲/۹۶

خواهان:نورآقا س��لطاني فرزند جمعه گل به نش��اني ماهدشت خ فرهنگيان معلم 
۳درب آخر پ۳۵ دست راست

خوانده:امين قامتي فرزند احمد –مجهول المکان
خواس��ته:صدور حک��م بر محکوميت خوانده ب��ه پرداخت ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال به 

انضمام هزينه دادرسي و تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا زمان اجراي حکم
راي شورا:در خصوص دعوي نورآقا سلطاني فرزندجمعه گل به طرفيت امين قامتي 
فرزند احمد به خواس��ته مطالبه ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال )دو ميليون و شش��صد هزار 
تومان( بابت يک فقره چک به شماره ۵۸۸۶۷ مورخ ۹۶/۱/۳۱ و مطالبه خسارت 
تاخير تاديه با توجه به اظهارات خواهان و اينکه خوانده عليرغم اباغ قانوني در 
جلسه رسيدگي حاضر نگرديده و در مقابل دعوي مطروحه دفاعي بعمل نياورده 
و نس��بت به اصالت س��ند ايراد و تکذيبي به عمل نياورده و دليلي مبني بر برائت 
ذمه خويش به ش��ورا ارائه ننموده اس��ت بنابراين اش��تغال ذمه خوانده محرز است 
قاضي ش��ورا دعوي مطروحه را وارد دانس��ته و مس��تندأ به مواد ۱۹۸و۵۲۲و۵۱۵ 
قانون آئين دادرسي مدني و مواد ۳۱۰ و ۳۱۴ قانون تجارت حکم به محکوميت 
خوانده را به پرداخت مبلغ ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال به انضمام هزينه دادرسي و تاخير 
تاديه در حق خواهان صادر و اعام ميدارد که در خصوص خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ ۹۶/۱/۳۱ اجراي احکام طبق ش��اخص قيمتها محاس��به و از خوانده اخذ 
گ��ردد راي ص��ادره غياب��ي ب��وده و ظرف ۲۰ روز پس از اب��اغ قابل واخواهي در 
اين ش��ورا و ظرف ۲۰ روز ديگر پس ازان قابل تجديدنظرخواهي در دادگس��تري 

مارد مي باشد.
----------------------------------------------

--
اخطاريه

آقاي هوشنگ اکبرآبادي فرزند شمس اله به اطاع شما مير ساند که همسر شرعي 
و قانوني شما خانم فرشته جهانگردي فرزند قدرت اله به ش ش ۳۲۹ متولد ۱۳۴۷ 
صادره از حوزه ۲ کنگاور با در دست داشتن دادنامه به شماره ۹۵۰۹۹۷۲۶۶۰۵۰۰۰۸۹ 
به تاريخ ۹۶/۲/۳ به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۲۶۶۰۵۰۰۳۱۲ وبه شماره بايگاني 
۹۵۱۳۲۸ شعبه ۲ دادگاه خانواده مارد که در تاريخ ۹۶/۵/۱۴ قطعي شده است 
به اين دفترخانه جهت ثبت طاق خود مراجعه نموده اس��ت و با توجه به اينکه 
نشاني جنابعالي مجهول المکان اعام شده است لذا از شما دعوت مي شود ظرف 
مدت يک هفته پس از چاپ اگهي روزنامه به اين دفترخانه به نشاني سرآسياب 
م��ارد- خ ام��ام ره- پاس��ا ژ پردي��س- ط ۳- واحد۱۱ جهت ثبت طاق مراجعه 
نماييد در غير اينصورت با توجه به وکالتي که در دادنامه به همس��ر ش��ما واگذار 

شده است بدون حضور شما طاق ثبت خواهد شد.
سردفتر ازدواج ۲ و طاق ۱ مارد- جواد بخشي


