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اخبار

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى حســين ســليمانى فرزند محمود داراى شناســنامه شــماره 0371071429 به شــرح دادخواســت به 
كالســه940002/40/93 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است 
كه شادروان محمود سليمانى به شناسنامه شماره 645 در تاريخ 93/12/18 در اقامتگاه دائمى خود رافوت نموده 
اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- حسين سليمانى فرزند ش ش 0371071429 نسبت با 
متوفى فرزند 2- زينب ســليمانى فرزند ش ش 0372108423 نســبت با متوفى فرزند 3- فاطمه حســينى پور 
ســخلوئى فرزند ميرموســى ش ش 53 نسبت با متوفى زوجه 4- صالح ســليمانى پورسخلوئى فرزند قنبر ش ش 
3 نســبت با متوفى پدر. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى 
اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم 

دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم 

متن آ گهى
خواهان نگين خدامى دادخواســتى به طرفيت خوانده اميد خدامى به خواســته درخواست صدور حكم رشد 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرســتان قم نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه بيســتم دادگاه عمومى 
حقوقى(خانواده) دادگسترى شهرستان قم واقع در قم، ابتداى خيابان توحيد، مجتمع قضايى شهيد قدوسى، طبقه 
ســوم، شعبه 20 ارجاع و به كالسه 9409982515600013 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/2/23 و 
ساعت 10 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويزماده 73 قانون 
آئيــن دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه  مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 

كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت  مقررفوق جهت رسيدگى حاضر گردد 
قم، ابتداى خيابان توحيد، مجتمع قضايى شهيد قدوسى، طبقه سوم– شعبه 20 

مدير دفتر شعبه 20 - آجورلو

متن آگهى
خواهــان فريده اميرى دادخواســتى بــه طرفيت خوانده نقدعلى عينلو به خواســته درخواســت صدور حكم 
رشــد تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان قم نموده كه جهت رسيدگى به شعبه بيستم دادگاه عمومى 
حقوقى(خانواده) دادگسترى شهرستان قم واقع در قم، ابتداى خيابان توحيد، مجتمع قضايى شهيد قدوسى، طبقه 
دوم، شــعبه 15 ارجاع و به كالســه 9409982515100032 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/2/30 و 
ساعت 11 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويزماده 73 قانون 
آئيــن دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه  مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 

كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت  مقررفوق جهت رسيدگى حاضر گردد 
قم، ابتداى خيابان توحيد، مجتمع قضايى شهيد قدوسى، طبقه دوم– شعبه 15 

مدير دفتر دادگاه حقوقى (خانواده) شعبه 15 قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: حليمه قهرمان خوانده: حسن حسينى عظيمى خواسته: استرداد يك دستگاه خودرو سوارى پرايد در 
تاريخ 1394/1/16 خواهان حليمه قهرمان دادخواستى به طرفيت خوانده حسين حسينى عظيمى به شرح خواسته 
اســترداد خودرو پرايد به شــعبه 23 تقديم كه به شماره 13 ثبت و براى روز 1394/2/27 ساعت 11 صبح وقت 
رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه 
مســتندا به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيرانتشــارآگهى مى شود خوانده مذكور مى تواند 
از تاريخ چاپ آگهى جهت اعالم و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رساند.بديهى اســت در صورت عدم حضور شورا غيابا  رسيدگى و 

اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 دفتر شعبه 23 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: حسين چرخى قمى خوانده: مرتضى خدادادى خواسته: تنفيذ بيع و اثبات مالكيت در تاريخ 94/1/15 
خواهان: حســين چرخى قمى دادخواســتى تنفيذ بيع و اثبات مالكيت به طرفيت خوانده مرتضى خدادادى به شرح 
خواسته تنفيذ بيع و اثبات مالكيت به شعبه 32 تقديم كه به شماره 5 ثبت و براى روز 1394/2/27 ساعت 9 صبح 
وقت رســيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت 
دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى ميگردد 
خوانده مذكور ميتواند ازتاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر 
دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند. بديهى است در صورت عدم 

حضور،دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
دفتر شعبه 32 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: مهدى احمدى خوانده: مســعود حبيبى خواســته: اثبات مالكيت در تاريخ 94/1/16 خواهان مهدى 
احمدى دادخواستى مبنى بر اثبات مالكيت به طرفيت خوانده مسعود حبيبى به شرح خواسته اثبات مالكيت و تنفيذ 
بيع به شــعبه 41 تقديم كه به شــماره 734/41/93 ثبت و براى روز 1394/2/22 ساعت 9/30 وقت رسيدگى 
تعيين گرديده اســت و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا 
به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى ميگردد خوانده مذكور 
ميتواند ازتاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا 
در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند. بديهى است در صورت عدم حضور،دادگاه غيابا 

رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
دفتر شعبه 41 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: حسن رحيمى خوانده: على اكبر حاجيان خواسته: تنفيذ بيع، اثبات مالكيت، الزام به تنظيم سند در 
تاريخ 1393/11/20 خواهان فوق دادخواستى حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 27 
تقديم كه به شــماره 1165/41/93 ثبت و براى روز 1394/2/27 ســاعت 12/30 ظهر وقت رســيدگى تعيين 
گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 
73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى ميگردد خوانده مذكور ميتواند 
ازتاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند. بديهى است در صورت عدم حضور،دادگاه غيابا رسيدگى 

و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
دفتر شعبه 27 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: احمد على ميرزائى مرضع خوانده: 1- داود يادآور 2- محرم جعفرى 3- غالمرضا شــيخى خواســته: 
الزام به تنظيم سند، اثبات مالكيت، تنفيذ بيع درتاريخ 1394/1/15 خواهان احمد على ميرزايى مرضع دادخواستى 
را به طرفيت فوق الذكر به شرح خواسته الزام به تنظيم سند واثبات مالكيت و تنفيذ بيع به شعبه 29 تقديم كه 
به شماره 4/29/94 ثبت و براى روز چهارشنبه 1394/3/6 ساعت 9 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است و 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين 
دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــارآگهى ميگردد خوانده مذكور ميتواند ازتاريخ نشر 
آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق 
جهت رســيدگى در اين شعبه حضور بهم رســاند. بديهى است در صورت عدم حضور،دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ 

تصميم خواهد نمود. 
دفتر شعبه 29 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: مرتضى شــعبان زاده خوانده: مرتضى آقا بابايى خواســته: تنفيذ بيع، اثبات مالكيت، الزام به تنظيم 
ســند رســمى در تاريخ 1393/12/27 خواهان فوق دادخواستى حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته 
فوق به شــعبه 27 تقديم كه به شــماره 1352/41/93 ثبت و براى روز 1394/2/27 ســاعت 8/30 صبح وقت 
رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه 
مســتندا بــه ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــارآگهى ميگردد 
خوانده مذكور ميتواند ازتاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر 
دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند. بديهى است در صورت عدم 

حضور،دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
دفتر شعبه 27 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: بانك تجارت خوانده: 1- جعفر مطيعى كاشانى فرزند اسماعيل 2- فرزند على بهرامى فرزند غالمعلى 
خواسته: مطالبه وجه به مبلغ 8/280/000 ريال بابت باقيمانده اصل در تاريخ 1393/11/14 خواهان بانك تجارت 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت خواندگان 1- جعفر مطيعى كاشــانى 2- فرزند على بهرامى به شــرح 
خواسته مطالبه وجه به شعبه 41 تقديم كه به شماره 527/41/93 ثبت و براى روز 1394/2/28 ساعت 9 صبح 
وقت رســيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت 
دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى ميگردد 
خوانده مذكور ميتواند ازتاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر 
دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند. بديهى است در صورت عدم 

حضور،دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
دفتر شعبه 41 شوراى حل اختالف استان قم

متن
خواهان زهرا اكبرى دادخواســتى به طرفيت خوانده عباس اكبرى به خواســته اذن در ازدواج تقديم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان شهرستان قم نموده كه جهت رسيدگى به شعبه بيست ويكم دادگاه عمومى حقوقى(خانواده) 
دادگسترى شهرستان قم واقع در قم، ابتداى خيابان توحيد، مجتمع قضايى شهيد قدوسى، طبقه سوم، شعبه 21 
ارجاع و به كالسه 9409982515700016 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/2/28 و ساعت 11 تعيين 
شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويزماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه  مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت  مقررفوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
قم، ابتداى خيابان توحيد، مجتمع قضايى شهيد قدوسى، طبقه سوم– شعبه 21 

منشى شعبه بيست و يكم دادگاه عمومى حقوقى (خانواده) دادگسترى شهرستان قم – حاجى حميدى

متن آگهى
خواهان/خواهان ها تعاونى اعتبار ثامن با مديريت آقاى محمدحسين نظرى توكلى مع الواسطه با وكالت آقاى 
بهرام فهيمى دادخواســتى به طرفيت خوانده/ خواندگان مهدى قشــالقى و ســامان دولتى و غالمحســين جمالى به 
خواسته مطالبه وجه بابت... تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان سمنان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 2 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان سمنان واقع در استان سمنان، شهرستان سمنان، بلوار قدس، خيابان شهداى دادگسترى 
– كدپستى 3514689155– تلفن 30-33351025 (كد 023) ارجاع و به كالسه 9409982310200007ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/02/23 و ساعت 09:45 تعيين شده است. بعلت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى  كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان سمنان

متن آگهى
خواهان/خواهــان هــا تعاونى اعتبــار ثامن با مديريت آقاى محمدحســين نظرى توكلى مع الواســطه با وكالت 
آقــاى بهرام فهيمى دادخواســتى به طرفيــت خوانده/ خواندگان فاطمه خيرالدين و منصــوره كريم و حجت كريم و 
فرناز كمالى به خواســته مطالبه وجه بابت... تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان سمنان نموده كه جهت رسيدگى 
به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان ســمنان واقع در استان ســمنان، شهرستان ســمنان، بلوار قدس، 
خيابان شــهداى دادگســترى – كدپســتى 3514689155– تلفن 30-33351025 (كد 023) ارجاع و به كالسه 
9309982310200774 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/02/23 و ساعت 09:00 تعيين شده است. 
بعلت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى  كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان سمنان

آگهى ابالغ اخطاريه تبادل لوايح 
در خصوص تجديدنظرخواهى خانم/ آقاى اميد ذوالفقارى به طرفيت شما نسبت به دادنامه شماره 93/608 
صادره از اين شــعبه به پيوســت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم تجديدنظرخواهى به شما ابالغ ميشود. مقتضى 
است حسب ماده 346 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف 
ده روز پس از رويت اخطاريه، به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد واال پرونده با همين كيفيت به 

تجديدنظر ارسال ميگردد. 
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان همدان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
احتراما خانم ســحر پيريائى داراى شماره شناســنامه 9881 به شرح دادخواست به كالسه 8/94-5 اين 
دادگاه درخواســت گواهــى حصــر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ابراهيم پيريائى به شــماره 
شناسنامه 451 در تاريخ 1393/11/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين فوت مرحوم 
منحصر اســت به: 1- معصومه باجالن فرزند اصغر ش ش 49847 صادره از بروجرد همســر متوفى 2- خسرو 
پيريائــى فرزند ابراهيم ش ش 9-004722-412 صادره از بروجرد فرزند متوفى 3- ســحر پيريائى فرزند 
ابراهيم ش ش 9881 صادره از بروجرد فرزند متوفى 4- آسيه پيريائى فرزند ابراهيم ش ش 0020383-

412 صــادره از بروجــرد فرزند متوفى 5- فاطمه باجالن نيكو فرزند رحم خــدا ش ش 756 صادره از بروجرد 
مادر متوفى. ضمن انجام تشــريفات قانونى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى نمايد. هر كســى اعتراض 
دارد و يا وصيتنامه از شــادروان در اختيارش باشــد در تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــماره پرونده 00086/94 شــعبه 8 حقوقى حل اختالف شهرســتان بروجرد خواهان: صفدر شــعبان-   
خوانده: رضا مقدســى- خواســته: فك پالك، مورخ 94/1/17 خواهان دادخواستى بطرفيت خوانده فوق الذكر 
بشــرح فوق تقديم كه به شماره 00086/94 ثبت براى جلسه 94/2/19 ساعت 9صبح وقت رسيدگى تعيين 
گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده و حســب درخواســت خواهان و موافقت شــورا مستندا به ماده 
73 ق.آ.د.م در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى گردد، خوانده مذكور مى تواند جهت اعالم آدرس يا دريافت 
ضمائم و جهت رسيدگى در اين شعبه در وقت مقرر واقع در ساختمان شوراى حل اختالف روبروى پارك سماور 

(ساختمان اسبق دادسرا) حضور يابد، عدم حضور مانع از اتخاذ تصميم نخواهد شد.
شعبه 8 حقوقى حل اختالف بروجرد

دادنامه
شماره پرونده: 9009988371300468- شماره بايگانى: 900523- دادنامه: 9009978371300647-

90/5/31- شاكى: حميد كهترى بلوار انقالب جنب جهاد كشاورزى- متهم: سميه رحمت آبادى خ فش باالتر از پمپ 
بنزين- اتهام: صدور چك بالمحل- گردشكار: دادگاه با بررسى پرونده و استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور 
راى مى نمايد: (راى دادگاه) در خصوص اتهام خانم سميه رحمت آبادى فرزند خدارضا مبنى بر صدور يك فقره چك 
بالمحل با اوصاف مندرج در شكواييه به مبلغ هشتاد ميليون ريال موضوع كيفرخواست صادر شده از ناحيه دادسراى 
محترم عمومى و انقالب كنگاور با توجه به محتويات اوراق پرونده از جمله شــكايت شــاكى آقاى حميد كهترى فرزند 
على احمد و گواهى نامه عدم پرداخت بانك محال عليه و اينكه متهمه با وصف ابالغ قانونى احضاريه در جلسه دادگاه 
حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى نيز ارســال نداشــته است لذا دادگاه وقوع بزه منتسبه به ايشان را محرز و مسلم 
دانسته و به استناد بند (ج) ماده 7 قانون صدور چك اصالحى سال 82 نامبرده را عالوه بر ممنوعيت از داشتن دسته 
چك به مدت دو ســال به تحمل يكســال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد و اين راى غيابى بوده و ظرف مدت 10 روز 
پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين دادگاه اســت و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه محترم 

تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد.
 دادرس دادگاه عمومى كنگاور

دادنامه
پرونده كالسه: 9109988375400052 شعبه 101 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كنگاور دادنامه 
شــماره 9209978371300352- شــاكى: آقاى وحيد انصارى به نشــانى كنگاور بعد از دو راهى تويسركان 
شــركت آناهيتا- متهم: آقاى على اســدى به نشانى تويسركان- اتهام: 1- توهين به اشخاص عادى 2- ضرب و 
جرح عمدى (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى على ميرزا اسدى فرزند فرج اله مجهول المكان، مبنى بر ايراد 
ضرب و جرح عمدى و توهين نســبت به شــاكى آقاى وحيد انصارى فرزند ماشــاءاله، موضوع كيفرخواست صادر 
شــده از ناحيه دادســراى محترم عمومى و انقالب كنگاور با توجه به مندرجات اوراق پرونده از جمله شــكايت 
شــاكى و گزارش مرجع انتظامى و موداى اظهارات گواهان و گواهى پزشــكى قانونى و اينكه وى در دادســرا و 
دادگاه حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى نيز ارسال نداشته است، لذا دادگاه وقوع بزه منتسبه به وى را محرز و 
مسلم دانسته و به استناد مواد 294 و 295 و 297 و 302 (بند الف آن) و 367 و 484 و 485 و 480 و 481 
و 269 (تبصــره دوم آن) قانون مجازات اســالمى و با رعايت بنــد دوم ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى 
دولت و مصرف آن در موارد معين نامبرده را از بابت كبودى پهلوى چپ و لب فوقانى سمت چپ به پرداخت چهار 
و نيــم هــزارم ديه كامله و از بابت ارش تورم آن نواحى به پرداخت ســه ربع از يك صدم ديه كامله و از بابت 
ســاييدگى در حد داميه پهلوى چپ به پرداخت يك صدم ديه كامله و از بابت داميه لب فوقانى ســمت چپ به 
پرداخت دو صدم ديه كامله در حق شاكى و از بابت جنبه عمومى بزه موصوف نيز به لحاظ بيم تجرى مرتكب وى 
را به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال جزاى نقدى بدل از حبس در حق صندوق دولت محكوم مى نمايد و مهلت 
پرداخت ديه ظرف يك سال از تاريخ وقوع درگيرى مى باشد و اين راى غيابى بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ 
واقعى قابل واخواهى در اين دادگاه بوده و پس از آن در قسمت ناظر به ديه قطعى است ولكن در قسمت ناظر 

به جنبه عمومى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر استان مى باشد.
 رئيس شعبه 101 جزايى دادگاه عمومى كنگاور

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم مهرى اســدى نســب داراى شناســنامه شــماره 10900 به شرح دادخواســت به كالسه 19/94 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان احمد اسدى نسب ريگانى 
بشناســنامه 505 در تاريــخ 1394/1/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1- محمد اسدى نسب ريگانى فرزند احمد به ش ملى 3690769035 متولد 1383 صادره 
ســراوان پســر متوفى 2- سبحان اسدى نســب ريگانى فرزند احمد به ش ملى 3691025528 متولد 1387 
صادره ســراوان پســر متوفى 3- زهرا اســدى نســب ريگانى فرزند احمد به ش ملى 3690573505 متولد 
1379 صادره سراوان دختر متوفى 4- نسرين  اسدى نسب ريگانى فرزند احمد به ش ملى 3690262824 
متولد 1372 صادره سراوان دختر متوفى 5- مهرى اسدى نسب فرزند على به ش ش 10900 متولد 1359 
صادره ســراوان همســر متوفى 6- ماه بانو محمودزهى فرزند نيك ســال به ش ملى 2-370049927 متولد 
1323 صادره ســراوان مادر متوفى، بجز از افراد ياد شــده فوق وارث ديگرى ندارد، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. بشماره 94/10
رئيس شعبه يكم شوراى حل اختالف مركزى سراوان- سيد عبدالصمد ساداتى

دادنامه
پرونده كالسه 9209988111600439 شعبه چهاردهم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان 
همدان دادنامه شــماره 9309978111600608- خواهان: آقاى اميد ذوالفقارى با وكالت خانم ناهيد عزتى 
عارف به نشــانى همدان ســيزده خانه ساختمان ســامان طبقه دوم واحد 7- خواندگان: 1- خانم فرخ لقا كريمى 
عظيم 2- آقاى جواد قاضى خانى همگى به نشــانى همدان شهرك شهيد بهشتى ميدان گلها مشاور امالك سعيد 
3- دفترخانــه شــماره 71 همدان به نشــانى همدان بلوار علويــان دفترخانه 71- 4- آقاى حســن  ابراهيمى 
فردهان به نشــانى همدان جاده مزدقينه باالتر از ميدان شاهد كوچه شهيد بروجردى درب پنجم سمت راست 
5- خانم ناهيد صادقى هدايت به نشــانى همدان ميدان مدرس بن بســت كرمى پ 168، 6 اداره ثبت اسناد 
و امالك همدان به نشــانى همدان خ ســعديه- خواســته ها: 1- ابطال مبايعه نامه (مالى) 2- دســتور موقت- 
گردشــكار: دادگاه ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند منان به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى 
مــى نمايد. (راى دادگاه) در خصوص دادخواســت آقــاى اميد ذوالفقارى با وكالت خانــم عزتى عارف به طرفيت 
خانم ناهيد صادقى هدايت 2- خانم فرخ لقا كريمى عظيم 3- آقاى جواد قاضى خانى 4- آقاى حســن ابراهيمى 
فردهان 5- دفترخانه اســناد رســمى شماره 71 همدان 6- اداره ثبت اسناد و امالك همدان به خواسته اعالم 
بطالن مبايعه نامه شــماره 44099 مورخ 91/3/16 و صدور حكم بر ابطال ســند مالكيت رسمى شماره 2192 
مورخ 91/5/26 تنظيمى در دفترخانه اســناد رســمى شــماره 71 همدان مقوم به هر يك پنجاه و يك ميليون 
ريال بدوا صدور دســتور موقت داير بر جلوگيرى از نقل و انتقال پالك ثبتى 175/1976/2917 حومه بخش 
دو همدان به انضمام كليه خســارات دادرســى و حق الوكاله وكيل به شــرح دادخواست نظر به مجموع اوراق و 
محتويات پرونده و نظر به اســتعالم به عمل آمده از اداره ثبت اســناد و امالك همدان كه طى شــماره 16432 
مــورخ 93/7/12 اعالم داشــته ششــدانگ پالك مزبور برابر ســند رهنــى 2193 مــورخ 91/5/26 تنظيمى 
دفترخانــه 71 همــدان در قيد رهن بانك مســكن مى باشــد و نظر به اينكه خواســته خواهان بــا حقوق مرتهن 
منافات دارد و از طرفى بانك مذكور كه در قضيه ذينفع مى باشــد طرف دعوى قرار نگرفته اســت مع الوصف 
دادگاه دعوى مطروحه را متزلزل تشخيص مستندا به ماده 2 قانون آئين دادرسى مدنى قرار رد دعوى را صادر 

مى نمايد. اين قرار حضورى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى ميباشد. 
رئيس شعبه 14 حقوقى همدان

آگهى
كالســه پرونده : 9309981310500288 به شــماره بايگانى : 930383 شــعبه پنجــم دادگاه حقوقى 
رشــت خواهان: قربان موسى زاده با وكالت آقاى على موسى زاده طشى به آدرس رشت چهارراه گلسار خ نواب 
صفوى مجتمع پزشــكى فروردين ط 2 واحد 8 خوانده: عبدالحســين رهبرى به نشــانى مجهول المكان خواسته: 
مطالبه خســارت وقت رسيدگى اجراى قرار كارشناسى : 1394/02/19 ســاعت 12 ظهر خواهان دادخواستى 
بخواســته فوق بطرفيت خوانده مذكور تنظيم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه فوق ثبت و با توجه به ارجاع 
امر به هيات كارشناسى و انتخاب آقايان 1- مهرداد دانش مسللك 2- خسرو حسين زاده 3- محمد صادق حاج 
قاســم وقت رسيدگى اجراى قرار كارشناســى به تاريخ مذكور تعيين گرديده است با التفات به مجهول المكان 
بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مســتندا بماده 73 ق. آ. د.م يك نوبت در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى ميگردد . خوانده مذكور ميتواند از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه جهت 
اعالم آدرس كامل خود و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر 

فوق جهت شركت در اجراى قرار كارشناسى در اين دادگاه حضور بهم رساند. 
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 مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه حقوقى رشت اميدى

دادنامه
پرونده كالسه 9309982611700203 شــعبه 17 دادگاه خانواده كرج دادنامه شماره 
9309972611702638- خواهان خانم فرشــته فرزى فرزند محبت به نشــانى حسين آباد 
مهرشهر خ طالقانى غربى خ مخابرات ك شبنم پ 38 ط 3 واحد 6- خوانده: آقاى رحيم محمودى 
به نشــانى مجهــول المكان- خواســته: طالق بــه درخواســت زوجــه (راى دادگاه) در خصوص 
دادخواســت خواهان فرشــته فرزى فرزند محبت بطرفيت آقاى رحيم محمودى فرزند حســين 
بخواسته تقاضاى طالق و اعمال وكالت به دليل تخلف زوج از شروط ضمن عقد به شرح منعكس 
در دادخواســت تقديمى خواهان با حضور در جلســه دادگاه اعالم نموده در تاريخ 91/12/22 
با خوانده ازدواج كرده ام كه از تاريخ عقد ديگر مراجعه ننموده اســت و مرا رها نموده اســت 
دادگاه از توجــه بــه محتويات پرونده، تحقيقات انجام شــده و اينكه تالش و مســاعى دادگاه و 
داوران منتخب در اصالح ذات البين مثمرثمر واقع نگرديده و خواهان اصرار بر طالق داشــته 
و اينكه خوانده دعوى دليلى بر رد مســتندات خواهان ارائه ننموده و التفات به اينكه حســب 
شــروط ضمن عقــد زوج به زوجه وكالــت با حق توكيل غيــر اعطاء كه در صورت تحقق شــرويط 
ضمــن العقد بــا اخذ مجوز از دادگاه و انتخاب نوع طالق خود را مطقــه نمايد و در ما نحن فيه با 
التفات به مســتندات و تحقيقات به عمل آمده و اظهارات شــهود تخلف زوج از بند 1، 8 ســند 
نكاحيه محرز بوده عليهذا توجها به مراتب فوق االشعار و مستندا به مواد 219، 237، 1119، 
1143، 1145، 1146 قانــون مدنــى و 26، 27، 29، 34 قانون حمايت خانواده حكم به اعمال 
وكالــت ضمــن عقد نــكاح صادر و به زوجه اجازه داده مى شــود تا با مراجعه بــه يكى از محاضر 
رســمى طالق و با توجه به بذل 140 ســكه بهار آزادى از مهريه و قبول بذل به وكالت از ناحيه 
زوج نســبت به ثبت طــالق خلعى اقدام نمايد، اخذ گواهى عدم حمــل به عهده دفتر ثبت طالق 
مى باشــد مدت اعتبار راى صادره شــش ماه از تاريخ ابالغ دادنامه قطعى مى باشد راى صادره 
غيابى ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و ســپس ظرف بيســت روز 
قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر اســتان البرز مى باشــد و ســپس قابــل فرجام خواهى در 

ديوانعالى كشور مى باشد. 
رئيس شعبه 17 دادگاه خانواده كرج

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم زهرا رفيعان اردستانى داراى شناسنامه شماره 562 به شرح دادخواست به كالسه 
10/965/93 ايــن دادگاه درخواســت گواهــى حصر وراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه 
شــادروان مونا شــهرابى نژاد بشناســنامه 2767 در تاريخ 93/12/18 اقامتــگاه دائمى خود 
بــدرود زندگــى گفته ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- اميرحســن رضازاده 
سفيده ش ش 8-230259-020 پسر متوفى 2- زهرا رفيعان اردستانى ش ش 562 مادر 
متوفى 3- داود شــهرابى نژاد ش ش 76 پدر متوفى. متوفى به غير از نامبردگان فوق الذكر 
ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه 

به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/46
رئيس شعبه 965 شوراى حل اختالف رى

رونوشت اگهى حصر وراثت
آقاى ســيد محســن كاتورانى داراى شناســنامه شــماره 474/ 3730972804 بشــرح 
دادخواســت بــه كالســه 940011-12 از ايــن شــورا در خواســت گواهــى حصــر وراثــت 
نمــوده وچنين توضيح داده كه شــادروان ســيد احمــد كاتورانى به شناســنامه 169 در تاريخ 
1391/4/6 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به افراد مشــروحه زير : 1- ناحيه پيرويسى ش.ش 133 تولد 1327/11/11 كدملى 
3780303515 همسر متوفى 2- محمدصالح كاتورانى ش.ش 225 تولد 1329/5/3 كدملى 
3730970909 پسر متوفى 3- محمد عارف كاتورانى ش.ش 226 تولد 1331/7/9 كدملى 
3730970917 پســر متوفى 4- محمد على كاتورانى ش.ش 227 تولد 1333/8/8 كدملى 
3730970925 پســر متوفى 5- محمد صديق كاتورانــى ش.ش 228 تولد 1334/12/20 
تولــد  كاتورانــى ش.ش 473  كدملــى 3730970933 پســر متوفــى 6- ســيد مســعود 
1347/1/17 كدملى 3730972790 پســر متوفى 7- ســيد محسن كاتورانى ش.ش 474 
تولد 1349/12/8 كدملى 3730972804 پســر متوفــى 8- صديقه كاتورانى ش.ش 305 
تولــد 1337/12/15 كدملــى 3730971115 دختر متوفى 9- فــرح كاتورانى ش.ش 472 
تولد 1344/4/4 كدملى 3730972782 دختر متوفى 10- شــراره كاتورانى ش.ش 1021 
تولــد 1364/5/2 كدملى 3732859495 دختر متوفــى 11- بهاره كاتورانى ش.ش 1022 
تولد 1364/5/2 كدملى 3732859509 دختر متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتى در 
خواســت مذبــور را در يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضــى دارد ويا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م/الف :72
شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان سنندج

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى مصطفى غالمى داراى شناســنامه شــماره 331 به شــرح دادخواست به كالسه 93-
1399 درايــن شورادرخواســت گواهــى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شــادروان 
مرحوم محمدعلى غالمى شــافعى مذهب به شناسنامه 645 درتاريخ 1393/9/21 دراقامتگاه 
دائمــى خودبدرودزندگــى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:پــدرش به نام 
مصطفى غالمى شماره شناسنامه 331 متولد1335/6/25 ومادرش به نام منيجه فاتحى شماره 
شناســنامه 226 متولــد1336/5/21 وبجزاينهــا ورثه ديگرى ندارداينك باانجام تشــريفات 
مقدماتى درخواســت مزبوررادريك نوبت آگهى مى نمايدتاهركسى اعتراضى داردوياوصيتنامه 
ازمتوفى نزداوباشــدازتاريخ نشــرآگهى ظرف مدت يك ماه به شــوراى حل اختالف شــماره يك 

كامياران تقديم داردواالگواهى صادرخواهدشد. م/الف:506
 موسى اميرى- رئيس شوراى حل اختالف شعبه اول كامياران

تاسيس شركت بامسئوليت محدودسپيدبازيافت آبيدردرتاريخ1394/1/17 به شماره 
ثبت 9923 به شناسه ملى 14004828912

ثبــت وامضاذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شــرح زيرجهــت اطالع عموم آگهى 
ميگــردد.- موضــوع شــركت:بازيافت زباله- خريدوفــروش كليه كاالهــاى مجازبازرگانى(ثبت 
موضوع فعاليت مذكوربمنزله اخذوصدورپروانه فعاليت نمى باشــد)- مدت شركت: نامحدود- 
مركزاصلــى شــركت: ســنندج- مبــارك آبادكوچه نورآبــاد3 مجتمع شــاهوواحد6 كدپســتى 
6618863569 – سرمايه شركت: مبلغ1/000/000 ريال – اولين مديران شركت: - آقاى 
آرش فتحى بانه به سمت مديرعامل وعضوهيئت مديره به شماره ملى 3821161035 دارنده 
400/000 ريال سهم الشركه- آقاى على اسدى به سمت نائب رئيس هيئت مديره به شماره 
ملى 3849692663 دارنده 300000 ريال ســهم الشــركه- آقاى اشــكان معمارى به سمت 
رئيس هيئت مديره به شماره ملى 4231706425 دارنده 300000 ريال سهم الشركه براى 
مدت نامحدود انتخاب گرديدند.- دارندگان حق امضا: كليه اوراق واسنادبهاداروتعهدآورشركت 
ازقبيل چك،سفته بروات ،قراردادها وعقوداسالمى باامضا آرش فتحى بانه همراه بامهرشركت 

معتبراست – اختيارات نماينده قانونى: طبق اساسنامه م/الف:68
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كردستان 

مرجع ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى سنندج

خیلیکوتاه

 ADSL 4 هدیه نوروزی به مشترکین تلفن ثابت و
مخابرات استان یزد

 ADSL به مناس��بت آغاز بهار طبیعت مشترکین سرویس
مخابرات و تلفن ثابت هدیه نوروزی مي گیرند. 

ب��ا فرا رس��یدن س��ال جدید ش��رکت مخابرات اس��تان به 
تمام��ی مش��ترکین ADSL خ��ود ب��ر اس��اس نوع اش��تراک 

از 2 ت��ا 10 گی��گ حجم اضاف��ه رایگان و به 3 هزار مش��ترک 
وف��ادار ADSL که بیش��ترین پرداختی را بابت این س��رویس 
 از ابت��دا ت��ا کنون داش��ته ان��د یک ع��دد آنتی وی��روس اهداء 

مي کند.

حواله سرویس رایگان ADSL به 300 مشترک و 2 هزار و 
700 س��رویس ارزش افزوده رایگان به مشترکین خوش حساب 
از دیگر هدایای شرکت مخابرات استان به مشترکین تلفن ثابت 

در نوروز مي باشد.

79 میلیون لیتر انواع فرآورده هاي نفتی در 
گیالن توزیع شد

در دو هفته ابتدای س��ال جاری مجموعاً 79 میلیون و 
203 هزار لیتر انواع فرآورده هاي نفتی در اس��تان گیالن به 
مصرف رس��ید به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده ه��اي نفتی منطقه گیالن:  ط��ی مدت مذکور 47 
میلی��ون و 848 هزار لیتر بنزین معمولی و س��ه میلیون و 
یکصدو ش��صت هزار لیتر بنزین سوپر در سراسر است���ان 
توزیع ش��ده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته کاهش 4 و 2 درصدی را در پی داشته است که این 
مقدار کاهش مصرف بنزین نشان دهنده مدیریت بر مصرف 
س��وخت مي باشد. این در حالیس��ت که فرآورده هاي نفت 
س��فید، نفت گاز نیروگاهی و نفت گاز غیر نیروگاهی نیز به 
ترتیب با مصرف پنج میلیون و 514 هزار لیتر، 15 میلیون 
و 556 ه��زار لیتر و هفت میلی��ون و 61 هزار لیتر کاهش 
14، 25 و 16 درصدی را نس��بت به 14 روز ابتدای س��ال 
گذش��ته ) 93 ( داش��ته اند. در مدت زمان مذکور )94/1/1 
لغایت 94/1/14 ( عالوه بر مصرف داخلی اس��تان مجموعاً 
20 میلی��ون و 26 هزار لیتر فرآورده ) بنزین معمولی نفت 
س��فید و نفتگاز ( به استانهای مجاور نیز ارسال شده است 
که این میزان نسبت به میزان مشابه سال گذشته 29 درصد 
افزایش داش��ته است. همچنین در 14 روز ابتدای سال 94 
هش��ت میلی��ون و 833 ه��زار و 556 کیلوگرم CNG در 
 اس��تان گی��الن به مصرف رس��یده اس��ت که ای��ن میزان

12/4 درصد کاهش را نس��بت به دو هفته ابتدای سال 93 
نشان مي دهد. گفتنی است با مصرف این میزان CNG در 
نیمه نخست بهار امسال مجموعاً 8 میلیون و 900 هزار لیتر 

در مصرف بنزین صرفه جوئی شده است 

برگزاري ششمین و هفتمین جلسه کمیسیون 
ماده5  اداره کل راه و شهرسازي استان گیالن

ششمین و هفتمین جلسه کمیسیون ماده 5 استان و 
کارگروه تخصصي امور زیر بنایي در آخرین روزهاي سال 
1393، برگزار ش��د. چهارمین جلس��ه کارگروه تخصصي 
امور زیر بنایي و شهرس��ازي به ریاست معاونت هماهنگي 
امور عمراني و س��ایر دس��تگاه هاي عضو کارگروه مذکور 
در تاری��خ 93/12/5 برگزار گردی��د و کلیات طرح جامع 
ش��هر صومعه سرا و طرح هاي جامع – تفصیلي شهرهاي 
رودبن��ه، گوراب زرمیخ و اس��الم مطرح و مصوب ش��د و 
همچنین پرونده هاي ساخت و ساز در خارج از محدوده ها 
و حریم ش��هرها نیز مطرح گردید که در نهایت منجر به 

تصویب پرونده هاي مذکور گردید.
راکع��ي افزود: بر اس��اس بن��د 7 قانون ش��ورایعالي 
شهرس��ازي و معم��اري، تغییرات در طرح ه��اي تفصیلي 
ش��هري پس از بررس��ي و تصویب در کمیس��یون ماده 5 
مالک صدور پروانه براي ش��هرداري ها خواهد بود، لذا طي 
شش��مین و هفتمین جلسه کمیس��یون ماده 5 بر اساس 
برنام��ه زمانبن��دي م��ورخ 1393/12/5 و 1393/12/26 
برگزار گردید. الزم به ذکر است کلیه پرونده هاي مطروحه 

در سال 1393 بررسي و مصوب گردید.

تجلیل از رانندگان نمونه 
در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

به مناسبت آغاز سال نو، شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجد خـــوزستان

سلیمان با برگزاری مراسمی از 
رانندگان نمونه اش تجلیل کرد.

به گزارش روابط عمومی ش��رکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان، آیین تجلیل از 35 راننده 
نمونه این شرکت در محوطه اداره ترابری و با حضور 

مدیران و سرپرستان این شرکت برگزار شد.
مدیرعام��ل این ش��رکت در این آیین با اش��اره 
به مأموریت و نقش لجس��تیکی و پش��تیبانی واحد 
تراب��ری در صنعت نفت گفت: در همه موفقیت هاي 

حاصل ش��ده در این صنعت رد پایی از واحد ترابری 
و مدیریت خدمات مشاهده مي شود.

مهن��دس ابراهی��م پیرامون افزود: حساس��یت 
صنع��ت نف��ت مي طلبد ک��ه مأموریت ه��اي محوله 
همیشه بدون حادثه و س��انحه به سرانجام برسد از 
ای��ن روی توجه به اصول ایمنی و مقررات راهنمایی 
و رانندگ��ی و مقررات داخلی صنعت نفت س��رلوحه 

فعالیت هاي این واحد لجستیکی مي باشد.
وی با عن��وان اینک��ه مأموریت ها و س��فرهای 
زیادی با توجه به گس��تردگی حوزه عملیاتی در این 
شرکت انجام مي ش��ود گفت: وقوع حوادث با توجه 

به تعداد زیاد مأموریت ه��ا نزدیک به صفر و در حد 
بسیار مقبول و منطقی قرار دارد.

این مقام مس��ئول در صنعت نفت مسجدسلیمان 
اظهار داشت: برای جبران زمان از دست رفته نباید عجله 
داشت چرا که با عجله رانندگی کردن موجب پریشانی 

حواس و تمرکز و موجب بروز حادثه مي گردد.
وی خاطر نش��ان کرد: باید ب��ا تمرکز و آرامش 
و رعایت اصول و مق��ررات ایمنی و رانندگی جلوی 
وقوع تصادف را بگیریم چرا که کسی مي تواند سالم 

به مقصد برس��د که با بکارگی��ری قوانین و مقررات 
رانندگی از خطرآفرینی پیشگیری کند.

وی با تقدیر از رانندگان و سرپرستان واحدهای 
مختلف این اداره گفت: توانمندی این واحد س��بب 
ش��ده که عالوه بر ایفای وظایف ذاتی اش در س��ایر 
برنامه ها و اقدامات جانبی مش��ارکت بس��یار پویا و 

شایانی داشته باشد.
مدیرخدمات دیگر سخنران این آیین بود که طی 
سخنانی گفت: اداره ترابری بخشی از مدیریت خدمات 

اس��ت که انسان هاي بزرگ و پرتالش��ی در آن خدمت 
مي کنند و در کنار سایر بخش هاي این مدیریت، خدمات 

شایانی به مجموعه شرکت و شهرستان ارایه مي نمایند.
وی رانندگان را انس��ان هایی ش��ریف و بی ادعا 
خواند و گفت: خدمت در دولت و برای ملت ش��ریف 
است و باید به این افتخار ببالیم که برای رضای خدا 

و خلق او کار مي کنیم.
وی اف��زود: تنه��ا فرمان یک ماش��ین بدس��ت 
شما نیس��ت بلکه سرنوشت همکاران و خانواده هاي 
متعددی اس��ت که در گ��رو رعایت مقررات و اصول 
ایمنی توسط شما قرار دارد و باید با درک حساسیت 
و اهمی��ت مأموریت ها اهل خانواده ای را که چش��م 

انتظار شما و مسافران شما هستند گریان نکنید.
در پایان این مراس��م با اهدای لوح تقدیر از 35 
راننده نمونه اداره ترابری این ش��رکت که با رعایت 
مقررات و اصول ایمنی در طول دوره 5 تا 15 س��ال 
گذش��ته هیچگونه تصادف یا س��انحه ای نداش��تند 

تقدیر به عمل آمد.

با اعتباری مع��ادل 4 میلیارد 
ری��ال، ی��ک حلق��ه چ��اه در تهـــــران

جنوب غربی حفاری گردید. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
جنوب غربی اس��تان تهران مدیرعامل این ش��رکت 
ب��ا اع��الم خبر مذک��ور اظهار داش��ت: ب��ا توجه به 
مهاجرپذیری و تراکم جمعیتی و همچنین توس��عه 
محدوده ش��هری در جنوب غربی اس��تان تهران، در 

راس��تای تامین و تقویت آب آشامیدنی و پیشگیری 
از هرگونه کمب��ود احتمالی آب در این منطقه، یک 
حلق��ه چاه جدی��د طی بهمن و اس��فند ماه حفاری 

گردید. 

فره��اد جاللی امین خاطرنش��ان س��اخت: این 
چ��اه با اعتب��اری مع��ادل 4 میلیارد ری��ال از محل 
اعتبارات ج��اری و در منطقه ش��مس آباد به عمق 
200 م��ت حفاری ش��ده و با اس��تفاده از لوله جدار 

مش��بک تمام اس��تیل 16 اینچ و لول��ه فوالدی 28 
اینچ بعنوان لوله کیسینگ در این چاه نصب گردیده 
ک��ه با توجه به مطالعات ص��ورت گرفته درخصوص 
وضعیت زمین شناس��ی، منطقه مذکور از نظر بافت 

زمین شناسی دارای ش��نهای رودخانه ای دانه ریز، 
متوسط و بعضا دانه درشت مي باشد که از این حیث 
دارای س��فره هاي آبی خوبی ب��وده و قابلیت آبدهی 
آن 50 لیتر بر ثانیه مي باش��د که وارد مدار خطوط 
جمع آوری چاههای الغدیر ش��ده و یکی از چاههای 
خیلی خوب و موثر در منطقه تحت پوشش شرکت 
آب و فاضالب جنوب غربی اس��تان تهران محسوب 

مي گردد.

بندرخرمشهر میزبان بیش از 175هزار نفر 
در نوروز 94 

در ط��ول ایام ن��وروز 94،بندرخرمش��هر 
میزبان بیش از 175 هزار نفر از میهمانان خرمشـــهر

نوروزی و گردشگران دریایی بود. 
 ب��ه گزارش رواب��ط عمومی اداره کل بن��در و دریانوردی 
خرمش��هر در 15 روز ابتدای س��ال جاری، بیش از 175 هزار 
میهم��ان ن��وروزی از بندرخرمش��هر و رودخانه ه��اي کارون و 
اروند بازدید کردند که این میزان در مقایس��ه با س��ال گذشته 
رش��د 25 درص��دی را نش��ان مي ده��د. س��اختمان قدیمی 
بندرخرمش��هر،جاذبه هاي دریایی، اسکله ها و تجهیزات دریایی 
و بن��دری، پایانه بین المللی مس��افری دریای��ی خلیج فارس و 
محل تالق��ی رودخانه هاي ارون��د و کارون از جمله محل هاي 
بازدید میهمانان نوروزی در بندرخرمش��هر بوده اس��ت. از این 
تع��داد بازدید،بیش از 115 هزار نفر از هموطنان با اس��تفاده 
از قایق ه��اي تفریحی، ش��ناورهای مس��افری و لندیکرافت به 
گردشگری دریایی پرداخته و از خدمات ایمنی و نجات دریایی 
بندرخرمشهر نیز بهره بردند. براساس تمهیدات صورت گرفته 
از س��وی بندرخرمشهر و اطالع رسانی گس��ترده در خصوص 
توج��ه به ن��کات ایمنی و دریایی در س��واحل کارون و اروند و 
رعایت آن از س��وی مسافران نوروزی خوش��بختانه هیچ گونه 

حادثه دریایی در حوزه استحفاظی این اداره کل رخ نداد. 

بازدید دانش آموزان مدارس از تاسیسات
و مخازن آب آشامیدنی

با حضور مدیر اداره آبفای ش��هرک امام 
حس��ین)ع( دانش آموزان م��دارس این تهـــــران

ش��هرک با روش��های مص��رف بهینه و 
مراحل تولید تا توزیع آب آشامیدنی آشنا شدند. 

مدیر روابط عمومی آبفای جنوب غربی استان تهران گفت: 
ب��ا توجه به هماهنگی ه��اي صورت گرفته ب��ا مراکز آموزش و 
پرورش مناطق تحت پوشش در راستای ارائه آموزش هاي الزم 
به دانش آموزان در خصوص ترویج مصرف بهینه آب آشامیدنی، 
دوره هاي مختلف آموزشی برای دانش آموزان این مناطق برگزار 
ش��د. مبین حس��ین پور ضمن تش��ریح اقدامات صورت گرفته 
خاطرنشان س��اخت: این دوره ها که در ش��هرهای اسالمشهر، 
چهاردانگه، نس��یم ش��هر و واوان انجام ش��ده شامل سخنرانی، 
اج��رای نمایش، برگزاری مس��ابقه نقاش��ی و همچنین بازدید 
دانش آموزان از تاسیس��ات، آزمایشگاه، مخازن و... بوده که طی 
ش��ش ماه دوم سال جاری بیش از 10 هزار نفر از دانش آموزان 
این ش��هرها و شهرکها در این برنامه حضور یافته اند. در همین 
ارتباط دانش آموزان شهرک امام حسین )ع( طبق برنامه ریزی 
ص��ورت گرفت��ه و توافقات حاصله ب��ا مدیران ای��ن مدارس از 
تاسیسات، آزمایشگاه، مخزن و... بازدید نموده و با مراحل تولید 

تا توزیع و روش هاي مصرف بهینه آب آشامیدنی آشنا شدند. 

استاندار بوش��هر گفت: با تصویب بندرآزاد 
بـــــوشهر

مرتضی پیامی
تج��اری بوش��هر که اس��تان را تحت تاثیر 
ق��رار می دهد رون��ق و ظرفیت جدیدی از 

حیث مبادالت کاال در بازاربوشهر ایجاد می کند. 
مصطفی ساالری در جمع نمازگزاران مسجد فاطمه زهرا)س( 
بازار بوش��هر با تبریک س��ال جدید از بازاریان استان بوشهر که 
تالش وافری در عرصه های مهم اقتصادی کردند قدردانی کرد و 
اظهار داشت: بازاریان و کسبه همیشه مورد اعتماد مردم هستند 
چراک��ه آنان معنویت را در اموراقتصادی و معیش��تی س��رلوحه 
کار خود قرار می دهند. اس��تاندار بوش��هر با بیان اینکه بخش��ی 
از بازارشهربوش��هر در بافت تاریخی این ش��هر ق��رار دارد گفت: 
طراحی و ساخت بازار بوشهر و خیابان های منتهی به آن مربوط 
به 70 س��ال پیش است که باید نسبت به توسعه مناطق شهری 
توجه جدی ش��ود. ساالری، با تاکید بر بهبود ظاهری نمای بازار 
بوشهر گفت: توجه به بازسازی بافت تاریخی این شهربا مشارکت 
بازاری��ان وضعیت ظاهری این مکان اقتصادی امس��ال طراحی و 
تغییر داده می ش��ود. استاندار بوشهر، با بیان اینکه گزینه نخست 
محل بندرآزاد بوش��هر با فاصله کمی از شهر بوشهر است گفت: 
ب��ا تصوی��ب بندر آزاد بوش��هر که س��بب اینک��ه رفت و آمدهای 

جدیدی به این بندر می ش��ود فرصت جدی��دی را برای بازاریان 
ایجاد می کند. وی، با اش��اره به اینکه اس��تان بوش��هر در حوزه 
اعتب��ارات مالی دارای وضعیت مطلوبی اس��ت گف��ت: اعتبارات 
عمرانی س��ال گذشته نسبت به سال ماقبل آن افزایش 4 برابری 
داش��ت بگونه ای که س��ال قبل یک ه��زار و 200 میلیارد تومان 
اعتبار عمرانی به دس��تگاه های مختلف پرداخت ش��د. اس��تاندار 
بوشهر از اجرای طرح دهکده گردشگری بوشهر خبرداد و گفت: 
ای��ن طرح ک��ه از 30 هکتار به 100 هکتار افزایش یافته اس��ت 
بزودی با الحاق بخش��ی دیگر از اراضی س��احلی به 190 هکتار 
افزایش می یابد. س��االری با بیان اینکه زیرس��اخت های دهکده 
گردش��گری بوشهر در حال اجرا اس��ت بیان کرد: با برنامه  ریزی 
انجام ش��ده طرح های زیرساختی دهکده گردش��گری بوشهر تا 
ش��هریورماه امس��ال تکمیل که امکانات و طرح های مختلفی در 

حوزه گردشگری در این دهکده ایجاد می شود. 
وی با اش��اره به اینکه جمعیت حوزه گردش��گری در بوشهر 
افزای��ش می یاب��د گفت: با اج��رای طرح های حوزه گردش��گری 
ظرفی��ت جدیدی به بوش��هر افزوده می ش��ود بگون��ه ای که این 
منطقه مقصد گردش��گران می ش��ود که تحول مهمی در بازار و 

رونق بیشتر این شهر فراهم می کند.

استاندار بوشهر:
تصویب بندر آزاد ظرفیت جدیدی برای بازار بوشهر فراهم می کند

با هدف ارتقاي کمی و کیفی آب آشامیدنی در جنوب غربی استان تهران
 یک حلقه چاه جدید با لوله هاي اسکرین نوین حفاری شد


