
متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / اينجانبان قربانعلى يوســفى ارفعى مالك / مالكين  2 ســهم مشاع از 18 
ســهم مشــاع پالك ثبتى 231 فرعى از 92 اصلى واقع در قريه جابان به نشــانى جابان كوچه بنفشــه موضوع 
سند / اسناد مالكيت شماره 47714 صادره به تاريخ 1394/9/28 متقاضى تعيين بستر و حريم رودخانه / 
مسيل / نهر عمومى در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور منابع آب دماوند بر 
اســاس ضوابط و مقررات جارى تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل 
پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 
ده روز از تاريخ انتشــار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشــانى گيالوند ، بلوار آيت اله خامنه اى ، روبروى 
اســتخر ورزشــى وليعصر (عج) مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق 
ناقى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران (امور آب منابع آب دماوند) نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه 

مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/4123- نوبت اول :95/12/3- نوبت دوم:95/12/14
اداره امور آب تهران – دماوند

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالســه پرونده:1263/963/95- وقت رســيدگى: 96/1/20 ســاعت 11 ، خواهان: ابراهيم همتى ، 
خوانده: رحمت اله كلهر ، خواســته: پرداخت مبلغ حق الوكاله وكيل ، خواهان دادخواســتى تسليم دادگاههاى 
عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه - ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك 
نوبت در يكى از جرائد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال 
جهت رســيدگى حضور بهمرســاند چنانچه بعداً ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود. م الف/6680
مدير دفتر شعبه 963 شوراى حل اختالف رى

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون مــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139560324001003368 مــورخ 95/9/3 هيات موضوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتــى حوزه ثبت ملــك بندر گناوه 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى كورش بهارلو فرد فرزند بهزاد صادره از گناوه را در شش دانگ يك 
باب ســاختمان به مساحت 961/63 مترمربع در قســمتى از پالك 917 واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 95/12/3- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 95/12/18 - م الف/1137
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى ابالغ
چيــرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدينوســيله به خوانــده آقاى ايمان اميريان كــه مجهول المكان مى 
باشــد ابالغ مــى گردد كه وفق دادنامه شــماره 9509973598700473 صادره از شــعبه 27 شــوراى حل 
اختــالف يزد در پرونده شــماره 950269 محكوم بــه پرداخت مبلغ 5/000/000 ريال بابت اصل خواســته 
و پرداخــت مبلــغ 947/500 ريال بابت هزينه دادرســى و همچنين پرداخت خســارت تاخيــر تاديه از تاريخ 
سررســيد (1394/10/30) لغايت زمان اجراى احكام حكم و پرداخت محكوم به بر اساس شاخص اعالمى از 
ناحيه بانك مركزى كه هزينه اين قسمت در زمان اجراى حكم توسط واحد اجراى احكام محاسبه و پرداخت مى 
شود در حق محكوم له آقاى عباس بقال تفتى ميگردد راى صادره نسبت به خوانده غيابى است و ظرف بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى نزد همين مرجع و ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى نزد محاكم محترم 

عمومى حقوقى شهرستان يزد ميباشد. م الف/3863
مسئول دفتر شعبه 27 (ويژه ايثارگران) شوراى حل اختالف شهرستان يزد

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: 1- بهزاد ميثاقيان فرزند چنگيز به نشــانى يزد يزد آزادشــهر فلكه 
ســوم مجتمع انديشه بلوك 4 ياس 6 واحد 401 كدپستى 8917151313 ، مشخصات محكوم عليه/ محكوم 
عليهم: ســوران ساكار به نشــانى مهاباد ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9509973588601225 محكوم عليه ملزم است به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و 
تنظيم سند رسمى يك دستگاه خوردو سمند به شماره پالك 27-473ج21 به نام خواهان مى نمايد همچنين 
نامبرده مستند به مواد 502و515 قانون آيين دادرسى مدنى محكوم به پرداخت مبلغ 615/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى در حق خواهان است ضمناً حق االجرا بر عهده ى محكوم عليه مى باشد و رعايت تبصره 2 ماده 
306 ق آ د م . محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 

(ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى)م الف/4012
 قاضى شوراى حل اختالف حوزه 6 شهرستان يزد

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم لــه/ محكوم لهم: هدايت اكرميانــى خو فرزند قادر به نشــانى كهگيلويه و بويراحمد 
مركزى ياســوج مارگون روستاى سرتنگ جوكار ، مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: سيد رحمان موسوى 
قوام آباد ، محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 9510097430300633 و شماره 
دادنامــه مربوطه 9509977430300621 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخــت مبلغ 130/000/000 
ريــال بابت اصل خواســته و 1/635/000 ريال هزينه دادرســى و حــق الوكاله وكيل طبــق تعرفه قانونى و 
خســارت تاخيــر تاديه از تاريخ سررســيد چك به تاريــخ 94/12/28 تا اجراى حكم در حــق خواهان. محكوم 
عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 

احكام مدنى)
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف ياسوج

دادنامه
شــماره دادنامه:9509976705700227- خواهان: آقاى حســام ياريــارى فرزند كريم با وكالت آقاى 
فرزاد نصرالهى فرزند على به نشــانى لرســتان بروجرد ميدان تختى نبش ك ســراج پ256- ، خوانده: آقاى 
شــاهرخ كوشانفر به نشانى ، خواســته: مطالبه وجه بابت (راى شورا) در خصوص دادخواست تقديمى خواهان 
آقاى حســام ياريارى بوكالت فرزاد نصرالهى به طرفيت شاهرخ كوشانفر بخواسته مطالبه وجه به مبلغ هفتصد 
هزار تومان به عنوان بخشــى از طلب به انضمام كليه خســارات و هزينه هاى دادرســى و حق الوكاله وكيل و 
خسارت تاخير تاديه مى باشد كه خواهان مبلغ 20/700/000 تومان بابت قرض الحسنه به خوانده پرداخت 
مــى نمايد ولى خوانــده از پرداخت وجه آن خوددارى مــى نمايد كه از اين مبلــغ 700/000 تومان به عنوان 
بخشــى از خواسته باقى مانده است و شــورا با توجه به مدارك و محتويات پرونده و اظهارات وكيل خواهان و 
اســتعالم از بانك ملى و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلســه رســيدگى حاضر نشده و دليل و مدركى 
جهت برائت از خود ارائه نكرده لذا دعوى خواهان پرونده را وارد و ثابت تشــخيص داده و به اســتنناد ماده 
198 قانون آيين دادرســى مدنى حكــم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلــغ 700/000 تومان بابت اصل 
خواســته و مبلغ 160/000 ريال بابت هزينه هاى دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خســارت تاخير 
تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت لغايت زمان اجراى حكم كه واحد اجرا مكلف اســت بر اساس شاخص تورم 
بانــك مركزى محاســبه و از خوانده دريافت و به خواهان پرداخت نمايد و اعــالم مى دارد راى صادره غيابى و 
ظرف مدت بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى و بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى و 

حقوقى شهرستان بروجرد مى باشد.
قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف بروجرد

آگهى ابالغ احضاريه
در پرونده كالســه 9509988145300725 شــعبه اول دادگاه عمومى بخش صالح آباد استان همدان 
آقايان فرهاد منصورى فرزند بســاط بيك به شــماره شناســنامه 1611 و آقاى نوروز احمــدى فرزند كاظم به 
شــماره ملى 4539939025 متهم هستند به فروش مال غير و خيانت در امانت موضوع شكايت آقاى صادق 
رضايى محتشم كه مهلت حضور متهم 5 روز از تاريخ انتشار آگهى تعيين گرديده است لذا با عنايت به مجهول 
المــكان بودن و عدم دسترســى به متهمين آقايان فرهاد منصورى و نوروز احمــدى و در اجراى مقررات مواد 
115 و 180 قانــون آييــن دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا 
متهمين فوق جهت رســيدگى و دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند بديهى اســت در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/1198
رئيس دادگاه عمومى بخش صالح آباد

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

 برابر راى شماره 139560318004005553 -95/10/28  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى رودبار ، تصرفات غفار زنوبى 
فرزند حسن رضا در: 1-ششدانگ خانه و محوطه  به مساحت 105/48 مترمربع به شماره پالك فرعى 1033 
مجزى از 674 واقع در دوگاهه  ســنگ اصلى 1 بخش 20 گيالن. به آدرس واقع در رودبار-جنب منبع آب – 
كوچه 31 خرداد  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شــدتاريخ انتشار نوبت اول: 03 

/95/12 تاريخ انتشار نوبت دوم:95/12/18 
   1047

رييس ثبت  اسناد رودبار-سيد محمد فرزانه

دادنامه
پرونده كالســه 950998288301581 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان بهارستان تصميم 
نهايى شــماره -خواهان:خانم ترگل عســگرى خوشبو فرزند ابراهيم به نشــانى صالحيه 30 مترى دوم انتهاى 
نگارســتان 10 پ 161 - خوانده اقاى جواد ســبزمنش به نشــانى مجهول المكان- خواســته : مطالبه مهريه 
و اعســار از پرداخــت هزينــه دادرســى – (راى دادگاه ) درخصــوص دعواى خانم ترگل عســگرى خوشــبو به 
طرفيت آقاى جواد ســبز منش بخواســته مطالبه مهر به تعداد پنجاه سكه تمام بهار آزادى و اعسار از پرداخت 
هزينه دادرســى با عنايت به داليل و مســتندات ابرازى خواهان از جمله تصوير مصدق ســند نكاحيه  شماره 
9863 تنظيمــى در دفتــر ثبت ازدواج شــماره 68 ربــاط كريم علقه زوجيــت ميان طرفين محرز اســت و مهر 
بصورت عندالمطالبه براى زوجه احراز و معســر بودن خواهان از پرداخت هزينه دادرســى طبق تصميم مورخ 
95/11/05 محرز گرديد و مشــمول ماده 5 قانون حمايت خانواده مى باشــد و با توجه به عدم حضور خوانده 
در جلسه دادگاه عليرغم ابالغ وقت رسيدگى از طريق نشر آگهى در روزنامه كثيراالنتشار و عدم ارسال اليحه 
و اينكه خوانده دليلى بر پرداخت مهر به خواهان به دادگاه ارائه ننموده اســت لذا مســتندات دعواى خواهان 
محمول بر صحت مى باشــد و ذمه خوانده در برابر مشــار اليها همچنان مشــغول تلقى لذا دادگاه مســتندا به 
مــواد 1078و1082 قانون مدنى و مواد 519و198 قانون آيين دادرســى مدنى حكــم به محكوميت خئانده 
به پرداخت تعداد پنجاه عدد ســكه طال تمام بهار آزادى بابت اصل خواســته در حق خواهان و پرداخت هزينه 
دادرســى طبق تعرفه در حق صندوق دولت صادر واعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه و پس از انقضا مهلت واخواهى ظرف بيســت روز قابل تجديد نظر در 

محاكم تجديد نظر استان تهران مى باشد
 گراوندى –رئيس شعبه سوم دادگاه عمومى و حقوقى شهرستان بهارستان

دادنامه
  خواهان  : خانم   سحر  خوشنواز   فرزند  على با  وكالت آقاى  خديجه   سجادى   فرزند   نبى   به نشانى  
مريوان  خ  جمهورى  روبه  روى  بانك  ملى مركزى  طبقه  فوقانى  مهر . خوانده  : آقاى  شوان   مكى  پور  فرزند  
حامد  به نشــانى  . خواســته : ثبت  واقعه  ازدواج  . گردشكار : با بررسى  محتويات  پرونده  ختم رسيدگى  را 
اعالم   و به شرح آتى  مبادرت  بصدور راى  مى نمايد . (راى دادگاه)  در خصوص  دادخواست   خواهان   سحر 
خوشــنواز   فرزند  على با وكالت   خانم  خديجه   ســجادى  بطرفيت  خوانده  شــوان  مكى  پور   بخواسته  الزام  
بــه  ثبــت واقعــه   نــكاح   فى  ما بين  ، دادگاه   با عنايت  به محتويات  پرونــده   از جمله  نكاحيه   عادى   مورخ 
1388/12/25   مبنى بر  اينكه  در تاريخ  مذكور  با  يكديگر  عقد  نكاح دائم  و با مهريه  نوزده  مثقال  طالى  
قــرض  كــه  عندالمطالبــه  بر  ذمه  زوج  و مبلغ   يك صدميليون  ريال  وجــه  نقد  ازدواج  نموده  اند  و  ثمره 
اين ازدواج فاقد  فرزند مشــترك  مى باشــد  لذا دادگاه  با عنايت  به جميع  اوراق  و محتويات  پرونده  مفاد  
دادخواست  تقديمى  ،اظهارات  وكيل خواهان  در   جلسه  رسيدگى  خواسته  خواهان  را  ثابت  تشخيص  داده  
و مســتندا  بــه مــواد  1257-1256  قانون  مدنى  و ماده 20 قانــون حمايت  آن   اقدام   نمايد  راى  صادره   
غيابى  ظرف  بيست روز  پس از  ابالغ   قابل واخواهى  در همين  شعبه   وظرف  همان مهلت  قابل  تجديد  نظر  

خواهى  در محاكم  محترم   تجديد نظر  استان  كردستان  مى باشد . م /الف : 309
  ستار  اكبرى  - دادرس  شعبه  اول دادگاه حقوقى  شهرستان مريوان

ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله بــه آقاى محمد مالپيــرى كيوارى فرزند رضا مجهول المكان ابالغ مى شــود كــه خانم فاطمه 
انصاريان دادخواســتى به خواســته مطالبه مبلغ چهل ميليون ريال به طرفيت شــما به شعبه سوم شوراى حل 
اختالف ســبزوار ارائه و به كالســه 3/95/541  ثبت و براى تاريخ 1396/1/15 ســاعت 17 وقت رسيدگى 
تعيين گرديده اســت. لذا به اســتناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى 
گردد شما مى توانيد قبل از رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان سبزوار به نشانى 
چهارراه دادگسترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله به آقاى1-محمدرضا بزرگ زاده فرزند على2-آقاى حســن رضائى مجهول المكان ابالغ مى 
شــود كه خانم فاطمه انصاريان دادخواســتى به خواســته مطالبه مبلغ دوازده ميليون و پانصدهزار تومان به 
طرفيت شــما به شــعبه ســوم شوراى حل اختالف ســبزوار ارائه و به كالســه 3/95/430  ثبت و براى تاريخ 
1396/1/15 ســاعت 17 وقت رسيدگى تعيين گرديده است. لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك 
نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج مى گردد شما مى توانيد قبل از رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف 
شــعبه سوم شهرستان سبزوار به نشــانى چهارراه دادگسترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، 

غياباً رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله به آقاى جعفر شــكوفنده (افچنگى) فرزنــد عليرضا مجهول المكان ابالغ مى شــود كه خانم 
فاطمه انصاريان دادخواســتى به خواســته مطالبه مبلغ 3500000ريال به طرفيت شما به شعبه سوم شوراى 
حل اختالف سبزوار ارائه و به كالسه 3/95/805  ثبت و براى تاريخ 1396/1/15 ساعت 17 وقت رسيدگى 
تعيين گرديده اســت. لذا به اســتناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى 
گردد شما مى توانيد قبل از رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان سبزوار به نشانى 
چهارراه دادگسترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

درتاريخ  بارمان  نوين  خدمات  توسعه  محدود  مسئوليت  با  شركت  تاسيس 
1395,11,02 به شماره ثبت 504643 به شناسه ملى 14006522182 
جهت  زير  شرح  به  آن  خالصه  كه  گرديده  دفاترتكميل  ذيل  امضا  و  ثبت 
تجهيز  قبيل  از  رفاهى  خدمات  ارائه   : موضوع  ميگردد.  آگهى  عموم  اطالع 
اقالم  كليه  توليد و خريد و فروش  و واردات-–  صادرات   – اماكن عمومى 
بصورت  تعميرات  و  نگهدارى  و  اندازى  راه  و  تجهيز   – مجاز  كاالهاى  و 
راه  و  تربيتى- نصب  و  آموزشى  برگزارى دوره هاى  و عمومى-–  خصوصى 
و نصب  اجرا   – مرتبط  آموزش  و  استخدام  امنيتى -  اندازى سيستم هاى 
و ساخت و ساز و تجهيز و تعمير سازه هاى موقت و دائمى - راه اندازى و 
نگهدارى خطوط انتقال نيرو- ساخت و راه اندازى و خدمات تامينى سيستم 
كليه  در  شركت  ادارات-  اتوماسيون   – سازى  هوشمند  و  امنيتى  هاى 
با  نيروهاى  از جذب  پيراپزشكى پس  ارائه خدمات  و مزايدات-  مناقصات 
پس  آرايشى  مراكز  نمودن  اداره  و  نگهدارى  و  تاسيس  مرتبط-  تحصيالت 
اخذ  با  آموزشگاه ها  به  مراكز مربوط  تاسيس  و  اندازى  راه  اخذ مجوز-  از 
مجوز- خدمات نگهدارى و درمانى حيوانات خانگى- خريد و فروش و خدمات 
ها  نمايندگى  دريافت  اطالعات-  فناورى  و  انفورماتيكى  و  اى  رايانه  رسانى 
و عامليت هاى مجاز داخلى و خارجى- قبول و اجراى پروژه ها و طرح هاى 
پيمانكارى و مشاوره كليه ادارات و سازمانها و وزارت خانه ها و شهرداريها 
و نمايندگيها ( تحت هر عنوان) خارجى مجاز به فعاليت در ايران . در صورت 
از   : مدت  الزم  مجوزهاى  اخذ  از  پس  موضوعات  انجام  قانونى  ضرورت 
بست  بن  آفريقا  خيابان  تهران   : اصلى  مركز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاريخ 
 : شركت  سرمايه   1917663411 كدپستى  شرقى   4 واحد  پ6  پيروز 
: خانم  150000000 ريال مى باشد. اسامى و ميزان سهم الشركه شركا 
ثمين  -خانم  الشركه  سهم  ريال   50000000 دارنده  مرادسلطان  مهسا 
رضوانى مقدم دارنده 50000000 ريال سهم الشركه -خانم ناديا محسنى 
دارنده 50000000 ريال سهم الشركه اولين مديران : خانم ثمين رضوانى 
مقدم 0015407845 به سمت رئيس هيأ ت مديره -خانم ناديا محسنى 
0451293991به سمت نايب رئيس هيأت مديره -خانم مهسا مرادسلطان 
شدند  انتخاب  سال   3 مدت  براى  مل  عا  مدير  سمت  0012073083به 
دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت ، از قبيل 
چك – سفته و بروات و قراردادهاى عقود اسالمى با امضاى همه دارندگان 
با  سازمانى  و  ادارى  اوراق  باشد.  مى  معتبر  شركت  مهر  با  همراه  سهام 
اعضاى  و  عامل  مدير  امضاى  با  قراردادها  و  از سهامداران  امضاى هر يك 
 : قانونى  نماينده  اختيارات  بود  خواهند  معتبر  مهر شركت  با  مديره  هيئت 
طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعاليت نمى باشد)  4
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (25326)

آگهى تغييرات شركت رهام اسپرلوس با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
432300 و شناسه ملى 14003169360 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1395,05,30 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: آقاى حسن تاجيك خاوه به شماره ملى 0420728368 به عنوان 
عضو هيئت مديره براى بقيه مدت تصدى هيئت مديره انتخاب گرديد. 1 
ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 
(25327) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت 
اگهى انتقالى شركت جامينه سهامى خاص بموجب نامه شماره 95,210045 
مورخه 1395,10,15 و بموجب صورتجلسه مجمع عموى فوق العاده مورخه 
95,3,25 مر كز اصلى شركت جامينه سهامى خاص به شماره ثبت 39644 
و شناسه ملى 10100850470 به پاكدشت -جاده خاوران -بعد از پليس 
راه شريف اباد -شهرك صنعتى عباس اباد -بلوار ابن سينا -كوچه 65 -پالك 
به  و تحت شماره 2417  يافت  انتقال  1390 -كد پستى 3371837717 
ثبت رسيده است حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها و موسسات 

غير تجارى شهرستانهاى استان تهران 1 
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان 
(25328) پاكدشت  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

مفقودى
 ســند كمپانــى خــودرو پژوپــارس مــدل 94 پــالك 72-715و57 موتــور 139B0076307شاســى 

NAAN11FC8EK693076 به نام عبدالعلى كاظمى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

مجوز يك عدد اســلحه شكارى تك لول ســاخت تركيه رودنگ به شماره 9162344 كاليبر 12 به نام زين 
العابدين حيدرى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

شناســنامه مالكيت خودرو پرايــد 131SL مدل 1390 پالك 94-977ص15 موتــور 3989011 به نام 
حنيفه دلپسند مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

 S1412284466550 سند خودرو پرايد به شماره شهربانى 72-879ق66 موتور 01089012 شاسى
به نام محمد عليزاده گل خندان ش ش 36 ف منصور مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

آگهى حصر وراثت
آقاى اســماعيل بيگلرى كامى فرزند حضرتقلى به شــرح  درخواســتى كه به شــماره 15/1152/95 اين 
شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان ليال فتح اله 
نژادقاضى ف شــيخ محمد ش ش 15 صادره بابل در تاريخ 91/9/28 در شهرســتان بابل بدرود زندگى گفته، 
ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-مرتضى ش ش 3520 پســر متوفى2-مصطفى ش ش 864 
پســر متوفى3-ابراهيــم ش ش 339 پســر متوفى4-پــرى ش ش 67 دختــر متوفى5-عــذرا ش ش 2876 
دختــر متوفى6-كبرى ش ش 1642 دختر متوفى7-طوبــى ش ش 12 دختر متوفى همگى بيگلرى كامى فرزند 
اســمعيل8-هاجر باباتبار كامــى ف حاجى آقا ش ش 5680011832 مادر متوفى9-اســماعيل بيگلرى كامى ف 
حضرتقلى ش ش298 همســر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه پانزدهم شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

دادنامه 
پرونده:9309981210301912 تصميم نهايى شماره 9509971210301366 رأى دادگاه:درخصوص 
دادخواســت ثريا تكتار با وكالت ايمان قاســم زاده به طرفيت محمد چالشى مبنى بر تقاضاى طالق و گواهى عدم 
امكان ســازش دادگاه باتوجه به مجموع محتويات اوراق پرونده از جمله تصوير ســند ازدواج به شــماره 5273 
صادره از دفتر ثبت رســمى ازدواج به شــماره 88 آمل و اقرار خواهان به زوجيت دائم بين آن ها و وجود علقه 
زوجيــت دائــم بين آن ها محرز اســت و از طرفى دادگاه و داوران دو طرف در جهت ايجادصلح  ســازش بين دو 
طرف تالش كردند كه موثر واقع نشــده باتوجه به اين كه خواهان مدت بيش از 15 ســال خواهان را ترك كرد 
و نســبت به وى سركشــى نمى كند كه اين موضوع را گواهان نيز تاييد و گواهى كردند هم چنين با تماس تلفنى 
بســتگان خوانده نيز اين موضوع را تاييد كردند بنابراين عســر و حرج خواهان محرز و ثابت اســت و خواســته 
خواهان را وارد دانســته به اســتناددادگاه باتوجه به ماده 1130و1146 قانون مدنى و مقررات ماده واحده آن 
گواهى عدم امكان ســازش و حكم طالق بين زوجين يادشــده صادر و اعالم مى نمايد آن ها مى توانند به يكى از 
دفاتر رســمى ثبت طالق مراجعه و نسبت به ثبت رسمى آن اقدام نمايند حداكثر مهلت دوطرف براى مراجعه به 
دفتر ثبت طالق از تاريخ ابالغ دادنامه قطعيت يافته سه ماه خواهد بود رعايت وجود شرايط صحت اجراى صيغه 
طلق از جمله مفاد ماده 1134و1135و1141و1140 قانون مدنى جهت حسب مورد به عهده مجرى صيغه طالق 
خواهد بود نوع طالق باتوجه به اين كه زوجه اصرار بر طالق دارد و مهريه خويش را در قبال طالق به شــوهرش 

بذل نموده خلعى اســت و عده اين طالق باتوجه به ماده 1151 قانون مدنى از تاريخ  وقوع آن ســه ظهر مى باشــد 
دو فرزند مشترك پسر 8 ساله و دختر 10 ساله دارندكه در حضانت مادر مى باشد خواهان باردار نمى باشد رأى 
صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض و واخواهى در اين دادگاه و ظرف مدت بيســت 

روز پس از آن قابل اعتراض و تجديدنظرخواهى در دادگاه محترم تجديدنظر مركز مازندران مى باشد.م/الف 
رييس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى آمل-عيسى رضوانى

آگهى مزايده فروش مال غير منقول نوبت اول 
درخصــوص پرونــده اجرايــى ارجاعــى به شــماره 2/950007 موضــوع محكوميــت آقاى كامــران كاويانى 
باغبادرانــى ف ايــرج به پرداخــت وجه محكوم به در حق محكــوم له آقاى على نژاد منســارى ف محمد به پرداخت 
4,410,000,000 ريال و 132,300,000 ريال خسارت دادرسى و تاخى تاديه كه در زمان مزايده محاسبه خواهد 
گرديد نسبت به برگزارى مزايده جهت فروش عرصه و اعيان 1358 سهم مشاع از 3500 سهم شش دانگ پالك 
ثبتــى 136 فرعى از 260 اصلى بخش 5 رامســر متعلق به محكوم عليــه مذكور اقدام مى گردد تا ضمن برگزارى 
مزايده نســبت به فروش 1358 ســهم از شــش دانگ ملك مذكور اقدام و محكوم به در حق محكوم له و محكوم 
لهــم ديگــرى كه قبل از نامبرده نســبت بــه توقيف مال اقدام نموده اند پرداخت گردد لذا ســهم مشــاعى مورد 
مزايده توســط كارشناسى دادگســترى ارزيابى و به قميت دو ميلياردوپانصدميليون تومان(25,000,000 ريال)

برآورد قيمت گرديده كه اين قيمت پايه مزايده مى باشــد لذا عالقمندان به خريد مى توانند در روز پنج شــنبه 
95/12/19 ســاعت 10 صبح در دفتر شــعبه دوم دادگاه حقوقى رامسر حاضر شده و كتبا خود را معرفى نمايند 
و فى المجلس 10درصد از قيمت را واريز نمايند و ظرف يك ماه مابقى وجه خريد را واريز نمايند . خريدار قطعى 
كســى اســت كه باالترين قيمــت را اعالم نموده در صورت عــدم واريز مابقى وجه ظرف يك مــاه مزايده تجديد و 
10درصد واريزى به نفع دولت ضبط مى گردد. مشــخصات مال مورد مزايده در پرونده موجود اســت و در اختيار 
خريداران مى باشد. آدرس ملك: رامسر –پيازكش-خيابان ميرزاكوچك خان نرسيده به گلبرگ3 به متراژ 1358 
سه مشاع از 3500 سهم عرصه و اعيان شش دانگ ، داراى سند مالكيت اصلى و داراى يك ساختمان با بناى بتنى 
به مســاحت 401 مترمربع در 3 طبقه و داراى آالچيق و 6مترمربع انبارى و داراى اســتخر در طبقه همكف،طبقه 
اول و دوم شــامل دو واحد مجزا، حياط ســازى و فضاى ســبز،كف محوطه كال ســنگ و ديوار نماى ســاختمان تمامى 
سنگ و واحدها پاركت و يك واحد سراميك و آشپزخانه IGD.MDFداراى نورپردازى و آب نما و گل كارى حياط، 
قدمت بنا 3 ســال مى باشد.مشــخصات دقيق تر در نظريه كارشناسى در پرونده موجود است كه در صورت تمايل 

خريداران به رؤيت ايشان مى رسد.م/الف
 دادور-مديردفتر شعبه دوم اجراى احكام دادگاه حقوقى رامسر

آگهى حصر وراثت
خانم سكينه محمد باقرى بنه كالئى ف قربانعلى به شرح درخواستى كه به شماره 15/1183/95 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان قربانعلى محمدباقرى بنه 
كالئى ف محمدباقر ش ش22219 صادره بابل در تاريخ 83/12/12 در شهرستان بابل بدرود زندگى گفته، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-على ش ش 407 پسر متوفى2-على اكبر ش ش 68 پسر متوفى3-

على اصغر ش ش 298 پســر متوفى4-حســين ش ش 34 پســر متوفى5-فاطمه ش ش 70 دختر متوفى6-ام 
كلثوم ش ش 316 دختر متوفى7-سكينه ش ش 356 دختر متوفى8-ثريا ش ش 185 دختر متوفى9-فرشته 
ش ش 422 دختر متوفى همگى محمدباقرى بنه كالئى فرزند قربانعلى10-زينب ابراهيم اقلى فرزند اسداله ش 
ش 619 همســر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه پانزدهم شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

مفقودى
 ســند كمپانــى خــودرو پژوپــارس مــدل 94 پــالك 72-715و57 موتــور 139B0076307شاســى 

NAAN11FC8EK693076 به نام عبدالعلى كاظمى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

مجوز يك عدد اســلحه شكارى تك لول ســاخت تركيه رودنگ به شماره 9162344 كاليبر 12 به نام زين 
العابدين حيدرى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

شناســنامه مالكيت خودرو پرايــد 131SL مدل 1390 پالك 94-977ص15 موتــور 3989011 به نام 
حنيفه دلپسند مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

 S1412284466550 سند خودرو پرايد به شماره شهربانى 72-879ق66 موتور 01089012 شاسى
به نام محمد عليزاده گل خندان ش ش 36 ف منصور مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

آگهى حصر وراثت
آقاى اســماعيل بيگلرى كامى فرزند حضرتقلى به شــرح  درخواســتى كه به شــماره 15/1152/95 اين 
شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان ليال فتح اله 
نژادقاضى ف شــيخ محمد ش ش 15 صادره بابل در تاريخ 91/9/28 در شهرســتان بابل بدرود زندگى گفته، 
ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-مرتضى ش ش 3520 پســر متوفى2-مصطفى ش ش 864 
پســر متوفى3-ابراهيــم ش ش 339 پســر متوفى4-پــرى ش ش 67 دختــر متوفى5-عــذرا ش ش 2876 
دختــر متوفى6-كبرى ش ش 1642 دختر متوفى7-طوبــى ش ش 12 دختر متوفى همگى بيگلرى كامى فرزند 
اســمعيل8-هاجر باباتبار كامــى ف حاجى آقا ش ش 5680011832 مادر متوفى9-اســماعيل بيگلرى كامى ف 
حضرتقلى ش ش298 همســر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه پانزدهم شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

دادنامه 
پرونده:9309981210301912 تصميم نهايى شماره 9509971210301366 رأى دادگاه:درخصوص 
دادخواســت ثريا تكتار با وكالت ايمان قاســم زاده به طرفيت محمد چالشى مبنى بر تقاضاى طالق و گواهى عدم 
امكان ســازش دادگاه باتوجه به مجموع محتويات اوراق پرونده از جمله تصوير ســند ازدواج به شــماره 5273 
صادره از دفتر ثبت رســمى ازدواج به شــماره 88 آمل و اقرار خواهان به زوجيت دائم بين آن ها و وجود علقه 
زوجيــت دائــم بين آن ها محرز اســت و از طرفى دادگاه و داوران دو طرف در جهت ايجادصلح  ســازش بين دو 
طرف تالش كردند كه موثر واقع نشــده باتوجه به اين كه خواهان مدت بيش از 15 ســال خواهان را ترك كرد 
و نســبت به وى سركشــى نمى كند كه اين موضوع را گواهان نيز تاييد و گواهى كردند هم چنين با تماس تلفنى 
بســتگان خوانده نيز اين موضوع را تاييد كردند بنابراين عســر و حرج خواهان محرز و ثابت اســت و خواســته 
خواهان را وارد دانســته به اســتناددادگاه باتوجه به ماده 1130و1146 قانون مدنى و مقررات ماده واحده آن 
گواهى عدم امكان ســازش و حكم طالق بين زوجين يادشــده صادر و اعالم مى نمايد آن ها مى توانند به يكى از 
دفاتر رســمى ثبت طالق مراجعه و نسبت به ثبت رسمى آن اقدام نمايند حداكثر مهلت دوطرف براى مراجعه به 
دفتر ثبت طالق از تاريخ ابالغ دادنامه قطعيت يافته سه ماه خواهد بود رعايت وجود شرايط صحت اجراى صيغه 
طلق از جمله مفاد ماده 1134و1135و1141و1140 قانون مدنى جهت حسب مورد به عهده مجرى صيغه طالق 
خواهد بود نوع طالق باتوجه به اين كه زوجه اصرار بر طالق دارد و مهريه خويش را در قبال طالق به شــوهرش 

بذل نموده خلعى اســت و عده اين طالق باتوجه به ماده 1151 قانون مدنى از تاريخ  وقوع آن ســه ظهر مى باشــد 
دو فرزند مشترك پسر 8 ساله و دختر 10 ساله دارندكه در حضانت مادر مى باشد خواهان باردار نمى باشد رأى 
صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض و واخواهى در اين دادگاه و ظرف مدت بيســت 

روز پس از آن قابل اعتراض و تجديدنظرخواهى در دادگاه محترم تجديدنظر مركز مازندران مى باشد.م/الف 
رييس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى آمل-عيسى رضوانى

آگهى مزايده فروش مال غير منقول نوبت اول 
درخصــوص پرونــده اجرايــى ارجاعــى به شــماره 2/950007 موضــوع محكوميــت آقاى كامــران كاويانى 
باغبادرانــى ف ايــرج به پرداخــت وجه محكوم به در حق محكــوم له آقاى على نژاد منســارى ف محمد به پرداخت 
4,410,000,000 ريال و 132,300,000 ريال خسارت دادرسى و تاخى تاديه كه در زمان مزايده محاسبه خواهد 
گرديد نسبت به برگزارى مزايده جهت فروش عرصه و اعيان 1358 سهم مشاع از 3500 سهم شش دانگ پالك 
ثبتــى 136 فرعى از 260 اصلى بخش 5 رامســر متعلق به محكوم عليــه مذكور اقدام مى گردد تا ضمن برگزارى 
مزايده نســبت به فروش 1358 ســهم از شــش دانگ ملك مذكور اقدام و محكوم به در حق محكوم له و محكوم 
لهــم ديگــرى كه قبل از نامبرده نســبت بــه توقيف مال اقدام نموده اند پرداخت گردد لذا ســهم مشــاعى مورد 
مزايده توســط كارشناسى دادگســترى ارزيابى و به قميت دو ميلياردوپانصدميليون تومان(25,000,000 ريال)

برآورد قيمت گرديده كه اين قيمت پايه مزايده مى باشــد لذا عالقمندان به خريد مى توانند در روز پنج شــنبه 
95/12/19 ســاعت 10 صبح در دفتر شــعبه دوم دادگاه حقوقى رامسر حاضر شده و كتبا خود را معرفى نمايند 
و فى المجلس 10درصد از قيمت را واريز نمايند و ظرف يك ماه مابقى وجه خريد را واريز نمايند . خريدار قطعى 
كســى اســت كه باالترين قيمــت را اعالم نموده در صورت عــدم واريز مابقى وجه ظرف يك مــاه مزايده تجديد و 
10درصد واريزى به نفع دولت ضبط مى گردد. مشــخصات مال مورد مزايده در پرونده موجود اســت و در اختيار 
خريداران مى باشد. آدرس ملك: رامسر –پيازكش-خيابان ميرزاكوچك خان نرسيده به گلبرگ3 به متراژ 1358 
سه مشاع از 3500 سهم عرصه و اعيان شش دانگ ، داراى سند مالكيت اصلى و داراى يك ساختمان با بناى بتنى 
به مســاحت 401 مترمربع در 3 طبقه و داراى آالچيق و 6مترمربع انبارى و داراى اســتخر در طبقه همكف،طبقه 
اول و دوم شــامل دو واحد مجزا، حياط ســازى و فضاى ســبز،كف محوطه كال ســنگ و ديوار نماى ســاختمان تمامى 
سنگ و واحدها پاركت و يك واحد سراميك و آشپزخانه IGD.MDFداراى نورپردازى و آب نما و گل كارى حياط، 
قدمت بنا 3 ســال مى باشد.مشــخصات دقيق تر در نظريه كارشناسى در پرونده موجود است كه در صورت تمايل 

خريداران به رؤيت ايشان مى رسد.م/الف
 دادور-مديردفتر شعبه دوم اجراى احكام دادگاه حقوقى رامسر

آگهى حصر وراثت
خانم سكينه محمد باقرى بنه كالئى ف قربانعلى به شرح درخواستى كه به شماره 15/1183/95 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان قربانعلى محمدباقرى بنه 
كالئى ف محمدباقر ش ش22219 صادره بابل در تاريخ 83/12/12 در شهرستان بابل بدرود زندگى گفته، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-على ش ش 407 پسر متوفى2-على اكبر ش ش 68 پسر متوفى3-

على اصغر ش ش 298 پســر متوفى4-حســين ش ش 34 پســر متوفى5-فاطمه ش ش 70 دختر متوفى6-ام 
كلثوم ش ش 316 دختر متوفى7-سكينه ش ش 356 دختر متوفى8-ثريا ش ش 185 دختر متوفى9-فرشته 
ش ش 422 دختر متوفى همگى محمدباقرى بنه كالئى فرزند قربانعلى10-زينب ابراهيم اقلى فرزند اسداله ش 
ش 619 همســر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه پانزدهم شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده
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| شماره 4408 |

جمعيت دوچرخه سوار در اصفهان بيشتر شده است
ــاره به اينكه در حال حاضر جمعيت  ــهردار اصفهان با اش ش

دوچرخه سوار در شهر اصفهان بيش از گذشته شده است گفت: 
ــك فرهنگ سازي و توجه مردم به سمت و سوي حمل  بدون ش
و نقل پاك ضرورتي است كه بايد در راستاي تقويت آن بيش از 
ــته فعاليت كنيم.وى در جريان بازديد از دومين نمايشگاه  گذش

ــور در غرفه پويش  ــته با حض ــي دوچرخه و صنايع وابس تخصص
ــتان  ــه داد: اصفهان تا كنون به عنوان اس ــي ترافيك ادام مردم
ــته حركتي مردمي را ثبت كنند و آن  ــگام در كشور توانس پيش
ــنبه هاي بدون خودرو در خيابان  ــه ش حركت در واقع همان س

ــاره به نقش ورزش در سالمت  ــت.جمالي نژاد با اش چهارباغ اس
ــو و ضرورت حركت به حمل و نقل پاك بيان  ــان از يك س انس
ــت: دوچرخه سواري در كنار اينكه يك ورزش به شمار مي  داش

رود يك حمل و نقل پاك است .

دستگاه هاى اجرايى مى توانند به عنوان بازوانى 
توانمند ستاد ساماندهى جوانان را يارى كنند

ــتان رباط كريم  رئيس اداره اجتماعى فرماندارى شهرس
ــان مى توانند به  ــتگاههاى اجرايى و خدمات رس گفت: دس

عنوان بازوانى توانمند ستاد ساماندهى جوانان را يارى كنند.
ــان كرد:  ــا، نصيرى خاطرنش ــگار م ــزارش  خبرن  به گ
ــر جوانان وجود دارد وى با  انگيزه هاى بسيار خاصى در قش
اشاره به اهميت وجود تشكل هاى غير دولتى در اين زمينه 
ــطح  ــكالت  غيردولتى خوبى كه در س گفت: با توجه به تش
ــتان داريم قطع به يقين مى توانند در حوزه جوانان  شهرس
كمك خو بى به ما كنند. وى در ادامه گفت : از آنجا كه جوياى 
نام بودن  جوانان همواره پسوند و پيشوند آنهاست و همواره 
تمايل دارند مورد توجه قرار بگيرند مى بايست به طرق ممكن 
ــخ مثبتى داد. نصيرى با اشاره به  به نيازهاى روانى آنها پاس
چندين تشكل غير دولتى موجود در سطح شهرستان كه در 
حوزه جوانان فعاليت مى كنند اشاره نمود و اذعان داشت اين 
تشكلها بدون هيچگونه در خواست مادى و اقتصادى بخوبى 
فعاليت مى نمايند و تنها همكارى معنوى ادارات را مى طلبند 
ــرود در حد امكان با اين  ــتگاه هاى اجرايى انتظار مي  از دس
ــوص صدور مجوز  ــكل ها همكارى نموده و چه در خص تش
اجراى برنامه ها و چه در مورد اختصاص فضاهاى الزم براى 
اجراى برنامه هايشان به نحو مطلوبى با آنها همكارى نمايند.

 
اهدا لوح و تنديس همايش بهبود در سيستم هاى 

مديريت شهرى به شهردار اصفهان
نخستين همايش بهبود در سيستم هاى مديريت شهرى 
ــهرى كالن شهرها  ــهردارى تهران از مديران ش با ميزبانى ش
ــهرى، برگزار گردديد در اين همايش  و استادان مديريت ش
شهردار اصفهان لوح و تنديس تقدير و تشكر را از آن  خود كرد. 
دكتر محمود محمدى، معاون برنامه ريزى، پژوهش و فناورى 
اطالعات شهردارى اصفهان با اشاره به اينكه همايش بهبود 
در سيستم هاى مديريت شهرى يكى از معدود همايش هايى 
است كه به بهبود فناورى هاى كارى در سازمان هاى عمومى 
مثل شهردارى مى پردازد، گفت: سازمان هاى زيادى خدمات 
ــردم از زمان تولد تا فوت ارائه مي دهند كه  مختلفي را به م
در اين ميان سهم شهردارى ها  بيش از ساير سازمان ها است، 
ــود را از طريق مردم تامين مى كند و  ــهردارى ها درآمد خ ش
به همين دليل مقاصدى كه اين بودجه صرف مى شود براى 
ــيار اهميت دارد. محمدى با بيان اينكه مقاصد اين  مردم بس
هزينه ها مى تواند هم جنبه فيزيكى داشته باشد و هم جنبه 
ــايش و آرامشى كه از  روحى و ذهنى،اضافه كرد: مردم به آس
خدمات دريافت مى كنند، بيش تر از جنبه فيزيكى آن توجه 
ــهرى زمان،  مى كنند. براى مثال  در روند فعاليت خدمات ش

كيفيت و دقت براي مردم بسيار پراهميت است. 
ــهردار اصفهان ادامه داد: زمانى كه شهروندى  معاون ش
ــهردارى و يا سازمان هاى ذيربط  براى دريافت خدمات به ش
مراجعه مى كند توقع دارد تا خواسته اش سريع مرتفع شود. 
نبايد مراجعه كننده را  درگير فرايند كاري كرد، اين در حالى 
ــازمان هاي  ــود فرايندهاى كارى در س ــت كه بحث بهب اس

عمومي مثل شهرداري كم تر مورد توجه قرار مي گيرد.

قائم مقام وزير راه و شهرسازي در آيين افتتاح 2120 واحد مسكن مهر گيالن

بيش از 55 درصد مسكن مهر كشور در دولت يازدهم 
ــدس مهرآبادي  با حضور مهن

گـيـالن

 
قائم مقام وزير راه و شهرسازي 
ــور  ــكن مهر كش در طرح مس
،دكتر نجفي استاندار گيالن،مهندس الهوتي نماينده 
ــوراي  ــتان لنگرود در مجلس ش ــريف شهرس مردم ش
ــركل راه و  ــاوري مدي ــي خ ــدس عل ــالمي ، مهن اس
ــاير مديران و مقامات استاني  ــتان و س شهرسازي اس
ومحلي 2120 واحد مسكن مهر به بهره برداري رسيد.

مهندس علي خاوري مديركل راه و شهرسازي در 
مراسم افتتاح همزمان 2120 واحد مسكن مهر استان 
گيالن كه بصورت نمادين در شهرستان لنگرود انجام 
ــد تصريح كرد: پروژه هاي مسكن مهر آماده افتتاح  ش

ــزار نفر در  ــاالي 25 ه ــهرهاي ب ــتان گيالن در ش اس
ــت اعم از قراردادهاي تفاهمنامه 3  بخش تعهدات دول
ــي و خودمالك ،  1380 واحد   ــه، 4 جانبه ، تعاون جانب
ــتانه ، تالش ، لنگرود ، انزلي،   ــهرهاي رشت ، آس در ش
ــغ بر  932400   ــن  و  با هزينه اي بال ــان ، و فوم لوش
ميليون ريال و پروژه هاي مسكن مهر شهرهاي پايين 
ــتان 740 واحد و با هزينه اي بالغ  25 هزار نفر در اس
بر 370000 ميليون ريال امروز به بهره برداري رسيد. 
مهندس الهوتي نماينده مردم شريف شهرستان لنگرود 
در مجلس شوراي اسالمي ضمن تشكر از همه مديران 
استان كه در اجراي پروژه ها نهايت مساعدت را داشتند  
از استاندار گيالن بعنوان افتخار كشور ياد كرد و گفت 

ــيد و  ــت زمان مردم به اين نتيجه خواهند رس با گذش
ــان پي خواهند برد. وي در  به  آثار كارهاي بزرگ ايش
ادامه با اشاره به اينكه تا ديروز كشورهاي اروپايي حتي 
ــات هواپيما را به ما نمي فروختند و اكنون موفق  قطع
به خريد 200 فروند هواپيماي ايرباس شديم افزود: اين 
اتفاق و موفقيت بزرگ ، غرور اروپايي ها راشكست . وي 
ــت اندركاران  همچنين گفت : با روحيه خوبي كه دس
دارند، مسجد ساختيم  و عمليات احداث سالن ورزشي 
ــاخت  ــزار متر مربع زمين  براي س ــده و 11ه آغاز ش
 مدرسه در اختيار قرار داديم و واحدهاي تجاري خوبي را 
پيش بيني كرديم و از مسئولين امر كه تا اينجا بيشترين 
كمك را به ما كردند تقاضا داريم اين مساعدتها مستمر 

باشد. مهندس مهرآبادي قائم مقام وزير راه و شهرسازي 
ــور در اين مراسم با اشاره به  در طرح مسكن مهر كش
ــرفت پروژه  مسكن مهر استان گيالن  روند خوب پيش
گفت : اگر  كمك و هدايت استاندار نبود اين موفقيت 
ــد. وي با اشاره به آمار قابل قبول دولت  محقق نمي ش
تدبير و اميد در بحث مسكن مهر كشور  تصريح كرد : 
در دولت نهم و دهم و در دوره 7 ساله 690 هزار واحد 
ــدوداً 42 ماهه 840  ــت يازدهم و در دوره ح و در دول
ــد. همچنين  ــزار واحد به متقاضيان تحويل داده ش ه
بيش از 54 درصد اخذ اسناد اعياني و 63 درصد فروش 
ــاطي  در دولت يازدهم بوده است. وي خاطرنشان  اقس
ــال قرار بود 1000 ميليارد از محل  كرد در ابتداي امس
ــناد خزانه براي تكميل مسكن مهر در نظر گرفته  اس
شود اما متاسفانه تاكنون اين امر محقق نشد حتي يك 
ريال از اين مصوبات محقق نشده است. قائم مقام وزير 
راه و شهرسازي در ادامه افزود :12 هزار ميليارد تومان 
وصولي داريم و اين پول براي مسكن مهر است و انتظار 

داريم كه اين پول ازسوي بانك مسكن پرداخت شود.
ــت : دكتر  ــان داش ــادي اذع ــر آب ــدس مه مهن
ــي وزارت عليرغم اينكه انتقاداتي به   اخوندي مقام عال

ــكن مهر داشتند ولي همواره پيگير  بخش هايي از مس
ــكالت آن بودند و تالش هاي فراواني داشتند  حل مش
ــان در مدت  ــل آن كارنامه قابل قبول ايش ــه ماحص ك
تصدي اين مسئوليت است كه حدود 2 ميليون مسكن 
مهر كشور به متقاضيان تحويل داده شده است كه 55 
ــتور  درصد آن در اين دولت بود و مابقي آن طبق دس
رياست محترم جمهوري بايد تا پايان دولت يازدهم به 

بهره برداري برسد.
ــتاندار گيالن ضمن  ــر محمد علي نجفي اس دكت
ــزاران و خادمان نظام  ــكر از تالش هاي وافر كارگ تش
ــبت ايام فاطميه اظهار داشت  و عرض تسليت بمناس
ــت كه در  ــي از اين اس ــزارش فرماندار لنگرود ، ناش گ

لنگرود كار عظيمي درحال انجام است.
ــال در  ــروژه در دهه فجر امس ــزود : 822 پ وي اف
سطح استان آماده افتتاح بود كه بخش عظيمي از آن 

به بهره برداري رسيد كه سهم لنگرود باالست.
ــان با تحويل لوح كليد و هدايايي به يكي از  در پاي

مالكين مسكن مهر به صورت نمادين تجليل شد.
ــت 3700 واحد مسكن مهر در استان  گفتني اس

گيالن در سال 95 به بهره برداري رسيد.

 بازديد مديركل امور اقتصادى و دارايى استان گيالن 
از تصفيه خانه بزرگ آب گيالن

ــركت آب  به گزارش دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى ش
ــور اقتصادى و دارايى گـيـالن ــتان گيالن ، مديركل ام و فاضالب اس

ــتان گيالن از مراحل احداث مدول دوم تصفيه خانه بزرگ  اس
آب گيالن كه به روش BOT اجرا مى گردد بازديد نمود.

ــره و مديرعامل آبفاى  ــينى رئيس هيأت مدي ــن حس در اين بازديد سيدمحس
ــال 1378 وارد مدار  ــاره به اينكه تصفيه خانه بزرگ آب گيالن در س گيالن با اش
ــت ، انزلى و خمام از آن بهره مند  ــهرهاى رش ــده افزود: در ابتدا ش بهره بردارى ش
ــرود ، كومله و  ــياهكل ، الهيجان ، لنگ ــهرهاى س ــرب ش بودند و هم اكنون آب ش

آستانه اشرفيه نيز از آن تأمين مى گردد.
ــركتهاى زالل ايران و تانا  ــاركت ش ــال 1392 با مش وى در ادامه گفت: در س
ــد كه  ــرمايه گذار ، قراردادى به مبلغ 168 ميليارد تومان منعقد ش انرژى بعنوان س
ــد و طى اين قرارداد احداث مدول دوم و  ــور مى باش بزرگترين قرارداد BOT كش

بهينه سازى مدول اول براساس برنامه زمانبندى انجام مى گيرد .
ــر در ثانيه بر ظرفيت توليد  ــا بيان اين نكته كه 3000 ليت ــينى ب مهندس حس
ــال از زمان  ــت: پس از 4 س ــد اظهار داش آب تصفيه خانه بزرگ افزوده خواهد ش
ــد كه  انعقاد قرارداد هر دو فاز با حداكثر ظرفيت وارد مدار بهره بردارى خواهند ش

به ميزان 6000 ليتر در ثانيه مى باشد.
ــتان  ــتاى تأمين آب اس ــل آبفاى گيالن با ذكر اين مطلب كه در راس مديرعام
برنامه هاى مختلفى در دست اجرا است به طرح آبرسانى غرب نزديك و غرب دور 
ــاره كرد و افزود: شهرهاى برخوردار از طرح آبرسانى غرب نزديك صومعه سرا ،  اش

فومن و احمدسرگوراب و غرب دور تالش و اطراف آن مى باشد.
ــعه مشاركت ارائه  ــى از عملكرد دفتر تجهيز منابع مالى و توس در ادامه گزارش
ــد و اهميت اجراى تبصره 3 جهت مشاركت مردمى در تأمين اعتبارات پروژه در  ش

راستاى كاهش وابستگى به منابع دولتى مطرح گرديد.
ــتان  ــادى و دارايى اس ــركل امور اقتص ــى پور مدي ــت دكتر موالي ــى اس گفتن
ــركت بعنوان يكى  ــه آبفاى گيالن از اين ش ــن تقدير از تالش مجموع ــالن ضم گي
ــتفاده از ظرفيت بخش  ــرمايه گذار و اس ــتان در جذب س ــتگاههاى برتر اس از دس

خصوصى ياد كرد.

 شعله گاز طبيعى در 15 روستاى 
شهرستان كوثر روشن شد

ــى و هشتمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى پروژه  همزمان با س
گازرسانى 15 روستاى شهرستان كوثر به بهره بردارى رسيداردبـيـل

ــتان اردبيل در  ــركت گاز اس ــى ش ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــتان اردبيل ، نماينده محترم  ــركت گاز اس ــاور مدير عامل ش ــمى كه با حضور مش  مراس
شهرستان هاى خلخال و كوثر ، بخشدار ، رؤساى ادارات و جمعى از اهالى شريف منطقه ، پروژه 
 گازرسانى روستاهاى سولگل ، قوزلو ، زرج آباد ، قالن قيه ، گيالندوز ، عظيم آباد ، احمدآباد ، 
رستم آباد،  دولت آباد ، بورستان ، زاويه زرج آباد ، شرج آباد ، ناوند ، ابلى عليا و سفلى در 

شهرستان كوثر مورد بهره بردارى قرار گرفت .
ــاور مدير عامل شركت گاز استان اردبيل در اين مراسم  مهندس يداهللا عبداللهى مش
ــتاها و مناطق محروم استان اردبيل  ــانى در روس ــعه گازرس  اظهار كرد : تمركز ما بر توس
مى باشد.  بطوريكه در دولت تدبير و اميد نيز سرمايه گذارى هاى خوبى در اين حوزه انجام 
ــانى به 15 روستاى شهرستان كوثر با اعتبارى  ــت. وى ادامه داد : براى گازرس گرديده اس
بالغ بر 56 ميليارد ريال هزينه شده كه بيش از 800 خانوار از نعمت گاز طبيعى بهره مند 
خواهند شد مهندس عبداللهى با بيان اينكه تمام 26 شهر استان اردبيل از نعمت گاز طبيعى 
بهره مند هستند بيان كرد : در مجموع 870 روستاى استان اردبيل نيز تاكنون از اين نعمت 
الهى بهره مند مى باشند . وى افزود : در شهرستان كوثر به ميمنت ايام اهللا دهه فجر شاهد 
افتتاح 15 پروژه گازرسانى به روستاها هستيم كه اين پروژه ها در دو سال اخير اجرايى و 

عملياتى شده تا ساكنان اين روستاها از نعمت گاز بهره مند شوند.
ــز با قدردانى از  ــالمى ني ــوراى اس نماينده محترم مردم خلخال و كوثر در مجلس ش
خدمات بى وقفه شركت گاز استان اردبيل در گازرسانى به روستاها اظهار داشت : به بركت 
نظام جمهورى اسالمى ايران و تالش و مجاهدت مهندسان متخصصان و كارشناسان شركت 
گاز استان اردبيل امروز در دورافتاده ترين و سردسيرترين منطقه جنوب اين استان شاهد 
افتتاح عمليات گازرسانى به شريف ترين ساكنان روستاها هستيم. دكتر بشير خالقى ادامه 
داد : اميدواريم در برنامه ششم توسعه با تزريق منابع اعتبارى مناسب شاهد تكميل فرآيند 
ــوار گازرسانى به روستاها در كشور باشيم كه البته اين كار با اولويت مناطق  پيچيده و دش
محروم انجام مى شود . وى با گراميداشت ايام پيروزى انقالب اسالمى گفت : به بركت نظام 
جمهورى اسالمى ايران امروز كشورمان در اوج امنيت و آرامش بوده و مردم ما به بركت اين 

نظام الهى از نعمات بى پايان بهره مند هستند .

 افزايش 54درصدى تماس هاى مردم استان 
با خط مشاوره تلفنى1480

ــش 54درصدى  ــه افزاي ــاره ب ــتان  با اش ــتى اس مديركل بهزيس
ــى 1480گفت:با گـلستـان ــاوره تلفن ــتان به خط مش تماس هاى مردم اس

ــر ،همچنين افزايش  ــه نفر به 12 نف ــانى از س افزايش نيروى انس
خطوط تلفنى وكابيين مشاور مركز مشاوره تلفنى 1480مستقردراداره كل بهزيستى استان 
ــوى ديگر افزايش  ــن به 7 كابين وبه دنبال آن كاهش بار ترافيك اين خط و از س از3كابي
ــخگويى به عموم مردم  ودرنهايت اطالع رسانى گسترده ومعرفى خط1480به  ميزان پاس
عموم مردم ،تعداد تماس هاى مردمى از2200تماس درسال گذشته به 3439تماس در10 
ــيدكه85درصد اين تماس ها يعنى 2576 تماس ازسوى بانوان  ــت امسال رس ماهه نخس

و15درصد ديگر با457تماس را آقايان برقرار نموده اند.
ــت خبرى كه با حضور عبدالرضا چراغعلى-مديركل امور  ابراهيم غفارى دراين نشس
اجتماعى وفرهنگى استاندارى برگزارشد افزود:مركز مشاوره تلفنى خط 1480 بهزيستى 
استان درحال حاضربا 12 مشاور تخصصى ،9نفرخانم و3نفرآقا بصورت 13 ساعته از 7صبح 

تا20 شب درحال ارائه خدمات مشاوره تلفنى به هم استانى هاى عزيزمى باشد.
ــتر تماس ها ازساعت 9صبح تا14عصر مى باشد خاطرنشان  ايشان بابيان اينكه بيش

ساخت:بطور ميانگين در هر ساعت 100نفر با اين مركز تماس مى گيرند
ــته كه اغلب بمنظور حل  ــال گذش وى درادامه يادآورى نمود: برخالف تماس هاى س
ــت، اكثر تماس هاى  ــكالت فردى بوده اس ــكالت خانوادگى ودرمرحله دوم حل مش مش
ــتاى حل مشكالت فردى،936 تماس براى  ــال جارى به ترتيب با 1279تماس در راس س
ــكالت خانوادگى ،814 تماس براى حل اختالالت روانى وجنسى ودرمرحله آخر  حل مش
410تماس درحوزه كودكان بوده يعنى براى راهنمايى هاى فرزند پرورى وتربيت كودكان 
ــت . مديركل بهزيستى استان بااشاره به اينكه يكى ازسياستهاى اساسى سازمان  بوده اس
بهزيستى ارتقاءسالمت اجتماعى جامعه با افزايش تعداد مراكز مشاوره مى باشدافزود: هم 
ــاوره حضورى تحت  ــاوره حضورى و يك مركز دولتى مش اكنون 61 مركز غيردولتى مش
نظارت بهزيستى دراستان وجود داردكه درساعات ادارى خدمات مشاوره وروانشاختى ارائه 
مى دهند. ايشان درخصوص مركز دولتى مشاوره حضورى بهزيستى خاطرنشان كرد:با توجه 
به سياست اين سازمان درراستاى ضرورت مشاوره حضورى تمامى افراد جامعه، اين مركز با 
حضور 2 روانشناس درمحل اداره بهزيستى شهرستان گرگان به تمامى خانواده ها وافراد بى 

بضاعت بصورت رايگان ودرساعت ادارى خدمات  مشاوره حضورى ارائه مى هد.
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