
شهرستانها10 دوشنبه  11 تیر 1397  شماره 4780 

رونوشت آگهى حصر وراثت 
 آقاى جواد رشيدى داراى شناسنامه شماره 4066 به شرح دادخواست به كالسه 970220 از اين دادگاه در 
خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين تو ضيح داده كه شادروان قادر رشيدى سعيد آباد به شماره شناسنامه 
39 در تاريخ 30/2/97در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
:1-جعفررشــيدى به ش ش 3906 متولد 1334 پســر متوفى 2- جواد رشيدى به ش ش 4066 متولد 1337 
پسر متوفى 3- اكبر رشيدى سعيد آبا به ش ش 4647 متولد 1341 پسر متوفى 4- رضا رشيدى سعيد آبادبه 
ش ش 63 متولد 1346 پسر متوفى 5- رسول رشيدى به ش ش 6931 متولد 1349پسر متوفى 6- صديقه 
رشــيدى ســعيد آباد به ش ش 4948 متولد 1343 دختر متوفى 7- رقيه رشــيدى سعيد آباد به ش ش 6920 
متولد 1348 دختر متوفى 8- سكينه رشيدى سعيدآبادبه ش ش 7961 متولد 1357 دختر متوفى اينك با انجام 
تشــريفات  مقدماتى درخواســت مز بور را در يك نوبت اگهى مينمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتامه از 

متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك روز به دادگاه تقديم دار واال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجبشيرواحد 1 خاكپور 

آگهى فقدان سند مالكيت 
چون آقاى عيديمحمد رضاپوريان قهفرخى فرزند عبدالخالق با ارائه دو برگ استشهاد محلى گواهى شده اعالم 
نموده كه سند مالكيت وى به ميزان شش دانگ به شماره پالك ثبتى 1649 فرعى از 21 اصلى واقع در فرخ شهر 
در دفتر 138 صفحه 51 به شــماره ثبت 12320 و ســند شماره مسلسل 330714 صادر گرديده به علت  سهل 
انگارى مفقود گرديده و تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى بنام خود را نموده است و مطابق ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود كه هر كس مدعى انجام معامله (غير از آنچه در اين آگهى ذكر شــده) نسبت به 
آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهى تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض 
خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
كننده مسترد گردد، اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 

مالكيت مرقوم صادر و به متقاضى تسليم خواهند شد. 
 رضا بشارتى -رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

          حصر وراثت
آقاى مهدى حدادى به شــماره شناســنامه ك0011872756 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 
325/11/97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده كه شادروان قربانعلى 
حدادى به شــماره شناسنامه 11145 در تاريخ 96/11/04 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-مهدى حدادى به شــماره شناســنامه 0011872756 تاريخ تولد 1369 
صادره از تهران نسبت با متوفى:پسر 2- عليرضا حدادى به شماره شناسنامه 0021943672 تاريخ تولد 1377 
صادر از تهران نســبت با متوفى:پســر 3- هاجر حدادى به شماره شناسنامه 64828 تاريخ تولد 1367 صادره از 
تهران نسبت با متوفى:دختر 4- فرشته حدادى به شماره شناسنامه 0017440157 تاريخ تولد1373 صادره از 
تهران نسبت با متوفى:دختر 5-فاطمه آريغ به شماره شناسنامه749 تاريخ تولد 1344 صادره از فامنين همدان 
نســبت با متوفى:همسر 6-خديجه حدادى به شماره شناسنامه:431 تاريخ تولد 1319 صادره از فامنين همدان 
نسبت با متوفى :مادر و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را باستناد 
ماده 3361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 

م الف/797
رئيس شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم
كالســه پرونــده: 97-461/2  وقــت رســيدگى: 97/5/15  ســاعت: 10:00- خواهان:احمــد كريمــى  
خوانده:جعفر شمس نو- خواسته:مطالبه طلب خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شوراهاى حل اختالف نموده كه 
جهت رسيدگى به اين حوزه  دومارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواست خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشار 
آگهى مى شــود.تا خوانده از تاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند.چنانچه 

بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه دوم مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم
كالسه پرونده: 97-14/1   وقت رسيدگى:97/5/21يكشنبه  ساعت: 11:00- خواهان:الميرا فالح گليرد  
خوانده:تقى عسگرى- خواسته:مطالبه خسارت  خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شوراهاى حل اختالف نموده كه 
جهت رسيدگى به اين حوزه اوالرجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواست خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشار 
آگهى مى شــود.تا خوانده از تاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند.چنانچه 

بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
-مدير دفتر حوزه اول مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شماره بايگانى:970173- خواهان: حسن پيرهادى دادخواستى به طرفيت خواندگان /خوانده: آقاى مهدى 
عالى فرزند على به خواسته   مطالبه وجه  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان پاكدشت نموده كه جهت رسيدگى 
به شعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان پاكدشت ارجاع به كالسه  9709982920100170 
ثبت گرديده است كه وقت رسيدگى آن   1397/5/21 ساعت: 10:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
ودســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع 
از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانــم زهرا ريگى فرزند دوســت محمد بشــماره شناســنامه 3710295076 متولد ســال 1326 صادره 
از خاش با اســتناد به شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه وراث ، دادخواســتى بشماره 1-97-115 
دادخواســت مورخ 97/4/9 تقديم شــوراى حل اختالف حوزه 1 شهرســتان خاش نموده ، چنين اشعار داشته كه 
شادروان حسين گنگو زهى فرزند ولى محمد بشماره شناسنامه 6088 متولد سال 1326/9/10 صادره از خاش 
در تاريخ 97/3/22 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از:1- زهرا ريگى فرزند دوست محمد ش 
م 3710295076 متولد 1326 صادره از خاش زوجه متوفى 2- جانمحمد گنگوزهى ريگى فرزند حسين ش ش 
1552 متولد 1347 صادره خاش فرزند متوفى 3- نبى بخش گنگوزهى ريگى فرزند حسين ش ش 136 متولد 
1353 صادره خاش فرزند متوفى 4- عبدالملك گنگوزهى ريگى فرزند حسين ش ش 975 متولد 1366 صادره 
خاش فرزند متوفى 5- غالم رســول گنگوزهى ريگى فرزند حســين ش ش 11095 متولد 1358 صادره خاش 
فرزند متوفى 6- شهناز گنگوزهى ريگى فرزند حسين ش ش 9953 متولد 1357 صادره خاش فرزند متوفى 7- 
جان گل گنگوزهى ريگى فرزند حسين ش ش 1553 متولد 1347 صادره خاش فرزند متوفى 8- مهناز گنگوزهى 
ريگى فرزند حسين ش ش 732 متولد 1360 صادره خاش فرزند متوفى 9- پرى گنگوزهى ريگى فرزند حسين 
ش ش 135 متولد 1351 صادره خاش فرزند متوفى ، اينك پس از انجام تشريفات قانونى مراتب يك نوبت در 
يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج تا چنانچه شخص يا اشخاصى نسبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه اى اعم 
از سرى يا عادى يا رسمى از آن مرحوم در اختيار دارند ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار به شوراى حل اختالف حوزه 
يك شهرستان خاش به آدرس خيابان امام خمينى (ره) ساختمان قديم دادگسترى مراجعه در غير اينصورت پس از 

انتشار آگهى در روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/204
رئيس شوراى حل اختالف شماره 1 خاش

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت محمد راهدارى نيا فرزند موسى به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9709985500900211 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان احمد راهدار نيا فرزند محمد در 93/3/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
آن منحصر اســت به: 1- خواهان با مشــخصات سجلى فوق الذكر پدر متوفى 2- محمد مهدى راهدارى نيا فرزند 
احمــد بــه ش ش 3613401762 صادره از زاهدان 3- مريم دهقان فرزند على اكبر به شــماره 778 صادره از 
زابل مادر متوفى 4- حكيمه دانائى فرزند موسى به ش ش 3080054571 صادره از زرند همسر متوفى ، اينكه 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/855
 مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان

رونوشت گواهى حصر وراثت
خانم شــهربانو هوت داراى شناسنامه 3651803740 به شرح دادخواست به كالسه 58/97 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مسلم جدگال بشناسنامه 3641044987 
در تاريــخ 97/3/28 در آخريــن اقامتــگاه دائمى خود بــدرود حيات گفته و ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- شهربانو هوت فرزند پيرى ش ملى 3651803740 مادر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و 
يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر اگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم نمايد واال گواهى صادر 

خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نگور

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم مدينه بوالقى داراى شناســنامه شــماره 3344 بشرح دادخواســت به كالسه 970205 از اين 
شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ذبيح اله اردونى اول بشناسنامه 
1280 در تاريخ 97/3/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
افراد ذيل 1- مدينه بوالقى فرزند موسى به ش ش 3344 همسر متوفى 2- اميرساالر اردونى اول فرزند ذبيح 
اله به ش ش 3661315579 پسر متوفى 3- اميرمحمد اردونى اول فرزند ذبيح اله به ش ش 3662152584 
پسر متوفى 4- سارينا اردونى اول فرزند ذبيح اله به ش ش 3661624601 دختر متوفى، متوفى وارث ديگرى 
ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/659
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم كبرى فرمانبرده ارباب داراى شناســنامه شماره 1635 بشرح دادخواست به كالسه 970214 
از اين شورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عليرضا ده مرده بشناسنامه 
366223344 در تاريــخ 97/3/7 اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذيل 1- كبرى فرمانبرده ارباب فرزند غالمعلى به ش ش 1635 مادر متوفى 2- نجمه اربابى معروف 
ده اربــاب فرزنــد رضوان على به ش ش 3660691453 همســر متوفى و ضمنا زوجه حمــل دارد، متوفى وارث 
ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/671
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ســهراب عزتى به شماره شناسنامه 773 به شرح دادخواســت به كالسه 207/2/97 از اين شورا در 
خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان فخرى كربالئى حسينى به شماره شناسنامه 
25 در تاريخ 97/3/23 در اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- ســهراب عزتى 
فرزند محمد به ش ش 773 صادره از تهران فرزند متوفى 2- على عزتى فرزند محمد به ش ش 1967 صادره از 
تهران فرزند متوفى 3- مريم عزتى فرزند محمد به ش ش 3808 صادره از تهران فرزند متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات قانونى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين اگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/5270
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى يحيى فرد ذوالفقارى به شــماره شناسنامه 1002 به شــرح دادخواست به كالسه 192/2/97 از اين 
شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شــادروان زبيده رحيم باباجانى به شماره 
شناسنامه 690 در تاريخ 74/8/2 در اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- يحيى 
فــرد ذوالفقارى فرزند احمد بــه ش ش 1002 صادره از دماوند فرزند متوفى 2- صغرى ذوالفقارى فرزند احمد 
به ش ش 822 صادره از دماوند فرزند متوفى ، اينك با انجام تشريفات قانونى درخواست مذبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين اگهى 

ظرف يكماه به شورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5267
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم فاطمه خانزادى به شــماره شناسنامه 462 به شرح دادخواست به كالسه 196/2/97 از اين شورا در 
خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان كمال خانزادى به شماره شناسنامه 297 در 
تاريــخ 97/2/6 در اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفــوت وى عبارتند از: 1- حبيبه خانزادى فرزند 
اصغر به ش ش 214 صادره از دماوند همســر متوفى 2- فاطمه خانزادى فرزند كمال به ش ش 462 صادره از 
دماونــد فرزند متوفى 3- پروين خانزادى فرزند كمال بــه ش ش 430 صادره از دماوند فرزند متوفى 4- عقيل 
خانــزادى فرزنــد كمال به ش ش 392 صادره از دماوند فرزند متوفــى 5- زينب خانزادى فرزند كمال به ش ش 
391 صــادره از دماونــد فرزند متوفى 6- زينت خانــزادى فرزند كمال به ش ش 416 صــادره از دماوند فرزند 
متوفى 7- خليل خانزادى فرزند كمال به ش ش 5609 صادره از دماوند فرزند متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
قانونى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى 
نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين اگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/5266
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى رضا رجبى بشماره ملى 0430068905 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواستى به شماره 970185 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان محمد حنيفه رجبى به 
شماره شناسنامه 1700 در تاريخ 1397/3/23 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- آقاى رضا رجبى فرزند محمد حنيفه به شناسه ملى 0430068905 صادره از دماوند پسر متوفى 
2- خانم زهره رجبى فرزند محمد حنيفه به شناسه ملى 0430096135 صادره از دماوند  دختر متوفى 3- خانم 
زهرا رجبى فرزند محمد حنيفه به شناســه ملى 0430096127 صادره از دماوند دختر متوفى 4- خانم ســكينه 
جوهرى فرزند حســين به ش ش 8 صادره از دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5265
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: امير رحيمى به نشــانى رودهن بلوار مطهرى خ ســعدى ســاختمان ســپهر واحد 1- 
مشــخصات محكوم عليه: محمد يار محمدى فرزند حميد مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 364 
مورخ 96/8/15 شوراى حل اختالف رودهن حوزه اول كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه – قعطيت حاصل 
كرده اســت. محكوم عليه محكوم اســت بر فك پالك خودروى سوارى پژو پرشــيا مدل 1391 به شماره شهربانى 
554ن79 ايران 99 و اســترداد آن به خواهان و مبلغ 1/060/000 ريال هزينه دادرســى در حق محكوم له به 
عالوه نيم عشر دولتى. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد 

آن را بموقع اجرا بگذارد. م الف/5264
رئيس حوزه اول شوراى حل اختالف رودهن

آگهى فقدان سند مالكيت
اســناد مالكيت مشاعى يك قطعه باغ بمساحت كل 715 مترمربع بشــماره 775 فرعى از 64 اصلى واقع در 
دشــتمزار كه ذيل ثبت و صفحه الكترونيكى 320 و 20301058010319 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 
671942 و 671941 بنام آقاى على جعفر منصورى و عزت اله قاسمى صادر و تسليم گرديده است. سپس آقاى 
على حمزه شريفى طبق وكالتنامه 21351-1396/12/27 دفترخانه 629 تهران با ارائه يكبرگ استشهاد محلى 
كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 6972-6969-1397/3/17 بگواهى دفترخانه 4 دماوند رسيده مدعى است 
كه ســند مالكيت آن بعلت جابه جايى مفقود گرديده اســت و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را 
نموده است لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود 
چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم با وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين 
آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره تســليم و 
رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير 

اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى بنام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5269
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم مريم فيروز (مالك) باستناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضاء شهود و به گواهى دفتر اسناد رسمى 
شــماره 42 زاهدان رســيده مدعى است كه سند مالكيت 758921 الف 95 سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
اعيان يكباب منزل پالك 1362/102- اصلى واقع در بخش يك بلوچستان شهر زاهدان خيابان پهلوانى ذيل دفتر 
الكترونيكى 139620322001010942 بعلت جابجائى مفقود گرديده كه درخواست صدور سند مالكيت المثنى 
نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آئين نامه ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف 10 روز اعتراض 
خود را به ضميمه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند واال پس از انقضاى 
مدت مذكور و نرســيده واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود نسبت به صدور سند مالكيت 

المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار 97/4/11- شناسه: 1299291- م الف/813
 رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم ناهيد خواجه ميرزائى باســتناد دو برگ استشــهاد محلى كه به امضاء شــهود و به گواهى دفتر اســناد 
رســمى شــماره 42 زاهدان رســيده مدعى است كه ســند مالكيت 863139 الف 90 ششــدانگ آپارتمان پالك 
2854/415- اصلى واقع در بخش يك بلوچســتان شــهر زاهدان مورد ثبت 119290 صفحه 256 دفتر 750 
بعلت جابجائى وسايل منزل از بين رفته درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 
آئين نامه ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند 
مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت 
يا سند معامله باين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيده واخواهى و يا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ 

انتشار 97/4/11- شناسه: 1299228- م الف/815
 رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم ناهيد خواجه ميرزائى (مالك) باستناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضاء شهود و به گواهى دفتر اسناد 
رســمى شماره 42 زاهدان رسيده مدعى است كه سند مالكيت 758920 الف 95 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه اعيان يكباب منزل پالك 1362/102- اصلى واقع در بخش يك بلوچســتان شــهر زاهدان خيابان پهلوانى 
ذيــل دفتر الكترونيكى 139620322001010941 بعلت جابجائى مفقود گرديده كه درخواســت صدور ســند 
مالكيت المثنى نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آئين نامه ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف 10 
روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند واال پس 
از انقضاى مدت مذكور و نرســيده واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار 97/4/11- شناسه: 1299297- م الف/814
 رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

آگهى دعوت افراز
چون آقا محمد اكبر پور (وكالتا/ اصالتا) – فرزند يادگار احدى از مالكين مشــاعى پالك 1/26- اصلى واقع 
در بخش دو سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شــماره 4942- ز مورخ 97/3/23 طبق وكالتنامه شماره 
– دفترخانه شماره – تقاضاى افراز سهمى خود / موكل خويش را از پالك مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش 
امالك مشــاع مصوب ســال 1357را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر 
مالكين مشــاعى دسترســى ندارد و آدرس آنها مشخص نمى باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد 
اسناد رسمى الزم االجراء آگهى مى گردد و از سايرين مالكين مشاعى و كسانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و 
يا تمايل به افراز دارند دعوت به عمل مى آيد تا در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 97/4/20 در اين اداره و 
يا در محل وقوع ملك مزبور حضور به هم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد 

يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/4/11 م الف/597
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكــوم له/ محكــوم لهم: بهــرام برغمــدى فرزند عباس به نشــانى اســتان خراســان رضوى 
شهرستان سبزوار شهر سبزوار سى هزار مترى خيابان پيروزى- مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم: مهران 
رشــوند ، محكــوم به: بموجب درخواســت اجراى حكــم مربوطه به شــماره 9609989502400311 و شــماره 
9709979502400028 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان و نسبت به واريز حق االجراء 
احكام مدنى مربوط به شوراهاى حل اختالف در واحد اجراى احكام دادگسترى زابل وفق مقررات به حساب دولتى 
2171292603007 درآمد ناشــى از جرائم و صدور احكام شــوراهاى حل اختالف دادگســترى شهرستان زابل 
اقدام نمائيد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 

34 قانون اجراى احكام مدنى) م الف/662
مسئول دفتر شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان زابل

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: محبوبه سنچولى فرزند ابراهيم به نشانى سيستان و بلوچستان خاش خ 
امام 13- مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم: شرفناز شهنوازى فرزند كريم ، محكوم به: بموجب درخواست 
اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609979504200113 محكوم عليه محكوم است به 
تنظيــم و انتقال ســند مالكيت يك باب منزل واقع در خاش خيابــان امام خمينى 13 مقوم به يكصد و نود ميليون 
ريال در حق محكوم له ضمنا هزينه حق االجرا در مرحله اجراى حكم از محكوم عليه كسر و به حساب دولت واريز 
مى گردد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 

قانون اجراى احكام مدنى) م الف/201
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان خاش

دادنامه
مرجع رســيدگى : حوزه چهار شــوراى حل اختالف شهرستان شهريار ، خواهان/ خواهان ها: محمد احمد زاده 
به وكالت از ابراهيم يوسفيان به نشانى تهران خ استاد نجات الهى جنوبى ك خسرو پ25 ط 3 واحد 7- خوانده/ 
خواندگان: جليل آقايى فرزند حمد اله به نشانى مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه چك به ميزان دويست ميليون 
ريال به انضمام هزينه دادرسى و خسارت تاخير و تاديه و حق الوكاله وكيل ، گردشكار: پس از وصول پرونده و با 
توجه به محتويات پرونده و جرى تشريفات قانونى ، قاضى شورا بررسى را كافى دانسته و ضمن اعالم ختم رسيدگى 
به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى محمد احمدزاده به وكالت از 
ابراهيم يوسفيان بطرفيت جليل آقايى به خواسته مطالبه مبلغ دويست ميليون ريال بابت يك فقره چك به شماره 
466428 مورخ 94/11/15 در عهده بانك پست ايران شعبه 1271 وليعصر به انضمام خسارات وارده با توجه به 
عرضحال تسليمى و مستندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتى اعضاى شوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از 
سوى آن شورا نظر به اينكه وجود اصل چك در يد خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه حكايت 
استقرار دين به ميزان خواسته و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و به تجويز از ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مفاد دادخواست 
و وقت رسيدگى از طريق نشر آگهى در روزنامه كثيراالنتشار ابالغ گرديده ليكن دليلى مدلول بر ابراء ذمه يا اداء 
دين ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضى شــورا با اســتصحاب بقاى دين و مصون مانده دعوى و مستندات خواهان از 
هرگونه ايراد و خدشــه دعوى مطروحه را محمول به صحت تلقى و با اختيار حاصله از ماده 9 قانون شــوراهاى حل 
اختالف مصوب 94/8/10 مســتندا به مواد 310 و313 قانون تجارت و مواد 198و515 قانون آيين دادرســى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ دو ميليون و پانصد و نود هزار ريال بابت هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول آن و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در همين حوزه و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم دادگسترى شهرستان شهريار مى باشد. م الف/30050
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

دادنامه
پرونده كالســه 9609985477300472 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل 
تصميم نهايى شــماره ، خواهان: خانم فاطمه پودينه فرزند محمد با وكالت خانم مهســا عباس زاده محمودى فرزند 
على به نشانى استان سيستان و بلوچستان شهرستان زابل شهر زابل خيابان شهيد پهلوان ، خوانده: آقاى غالمرضا 
پودينه فرزند مهرعلى به نشــانى زابل بخش ميانكنگى شــهرك على اصغر ، خواســته: طالق به درخواست زوجه ، 
بتاريخ 97/2/18 در وقت فوق العاده جلسه ى رسيدگى شعبه سوم حقوقى دادگاه عمومى به تصدى امضاء كننده 
ذيل تشكيل است و پرونده كالسه فوق تحت نظر قرار دارد و دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راى مى نمايد (حكم دادگاه) در خصوص دادخواست خواهان 
فاطمه پودينه فرزند محمد با وكالت خانم مهسا عباس زاده محمودى بطرفيت خوانده غالمرضا پودينه فرزند مهرعلى 
بخواسته صدور حكم عدم امكان سازش به دليل عسر و حرج بشرح و متن دادخواست ، مالحظه ميگردد خواهان 
(زوجه) دادخواســتى به اين شــرح خواسته تقديم نموده اند كه خواسته ى صدور حكم طالق بلحاظ عسر و حرج را 
دارند به اين شرح كه زوج سال هاست ترك زندگى نموده و هيچ مخارجى جهت نفقه پرداخت نمى نمايد فلذا ادامه 
زندگى براى زوجه امكان ناپذير مى باشد با ارجاع امر به شوراى حل اختالف جهت سازش متاسفانه سازشى حاصل 
نگرديده است با تشكيل جلسه رسيدگى زوج حضور نيافته و دفاع موجه تقديم ننموده است شهود حضور يافته 
انــد و اظهارات زوجــه را مورد گواهى قرار داده اند مدارك فوت فرزند طرفين تقديم گرديده و داوران مصلحت 
طرفين را در وقوع طالق دانســته اند حاليه دادگاه با بررســى جميع جهات پرونده با عنايت به احراز رابطه زوجيت 
دائم مشــاراليها حســب سواد مصدق سند نكاحيه ى پيوســت و اقرار اصحاب دعوا و نظر به آنكه مساعى الزمه ى 
دادگاه و ارجاع امر به دادرسى و مشاوره موثر واقع نگرديده است فلذا دادگاه با استعانت از حكم آيه شريفه ى 
35 سوره مباركه نساء از قرآن كريم دعوى خواهان را ثابت تشخيص و مستندا به ماده 1130 قانون مدنى و قسم 
اخير ماده 26 و ماده 27 و 28 و 29 و31و 32 و37 و38 قانون حمايت خانواده حكم به الزام زوج به طالق زوجه و 
ثبت آن در احد دفاتر ثبت طالق رسمى زابل را صادر و اعالم مى دارد به اقرار زوجه وى باردار نمى باشد و فرزندى 
ندارند و در خصوص حقوق مالى نيز زوجه در پرونده تحت امر خواسته اى مطرح ننموده و دادگاه مواجه با تكليفى 
نمى باشد در صورت امتناع زوج از ثبت طالق و اجراى صيغه سردفتر رسمى ثبت طالق مربوطه حسب اجازه حاصله 
از تبصره ماده 33 قانون حمايت خانواده مكلف به اجراى صيغه طالق بوده و نمايندگى از جنب دادگاه اعطا مى گردد 
رعايت مفاد مادتين 37 و 38 قانون فوق االشعار توسط سردفتر الزامى است طالق براى بار اول محسوب و از نوع 
بائن مى باشــد حكم صادره غيابى محسوب و ظرف مهلت بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در همين شعبه 
و پس از آن ظرف مهلت بيســت روز ديگر قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر اســتان سيستان و 

بلوچستان مستقر در شهرستان زاهدان مى باشد. م الف/667
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى زابل

آگهى مزايده نوبت اول
اجراى احكام مدنى دادگســترى چابهار در پرونده كالســه 960533/ اجرايى در نظر دارد به ملك به شماره 
1062/22/701- اصلى واقع در چابهار ، گلشــهر ، بين خيابان خاور و محراب ، روبروى مدرســه رستگاران پالك 
100 را كه ارزش آن توســط كارشناس رسمى دادگسترى به بمبلغ 3/168/000/000 ريال ارزيابى گرديده را 
از طريق مزايده به فروش برسانند تاريخ برگزارى مزايده مورخه 97/4/21 ساعت 10 صبح الى 12 ظهر در محل 
اجراى احكام مدنى دادگســترى مى باشــد كســانى كه تمايل به خريد دارند مى توانند يك هفته قبل از برگزارى 
مزايده از ملك فوق بازديد و قيمت پيشــنهادى خود را به اين اجرا اعالم فرمايند كســانى كه بيشــترين قيمت را 
در ايــن خصوص اعالم فرمايند برنده مزايده مى باشــند و ده درصد مبلغ پيشــنهادى از برنــده مزايده اخذ و به 
حســاب ســپرده واريز ميگردد و در صورت انصراف برنده مزايده بعد از كســر هزينه هاى اجرايى الباقى مسترد 

خواهد شد.م الف/70
رئيس اجراى احكام مدنى دادگسترى چابهار

آگهى تحرير تركه 
مرحوم عباس على پور فرزند محمد به شماره شناسنامه 5 متولد نهبندان صادره از نهبندان ساكن زاهدان 
در مورخه پنج شــنبه 1396/10/21 در اقامتگاه خود واقع در شهرستان زاهدان فوت نموده و توسط خانم محيا 
على پور درخواست تحرير تركه شده و قرار تحرير تركه صادر گرديده و براى مورخه 97/5/3 راس ساعت 8/30 
صبح نوبت تحرير تركه تعيين گرديده لذا بدين وســيله به تمامى ورثه متوفى ياد شــده يا نمايندگان قانونى آنها ، 
بســتانكاران از متوفى و مديونين به وى و هركس كه به هر طريق ، حقى بر تركه متوفى دارد ابالغ مى شــود در 
ساعت و تاريخ ياد شده در شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان زاهدان واقع در تقاطع مولوى و مصطفى خمينى 
جنب سازمان تعزيرات حكومتى مجتمع شوراهاى حل اختالف استان سيستان و بلوچستان جهت شركت در عمليات 

تحرير تركه حاضر شوند. م الف/865
 مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف زاهدان

متن آگهى
در پرونده شــماره 96099854790001429 شــعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب زابل آقاى 
خدارحم رحمانى زاد فرزند محمد به موجب شكايت شاكى به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقيب قرار 
دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وى و  عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترسى به او طبق ماده 174 
قانون آيين دادرسى كيفرى ، مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى و متهم مهلت يكماه احضار مى شود 

ضمنا نتيجه عدم حضور جلب مى باشد پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد. م الف/672
داديار شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب زابل

آگهى اخطاريه
نام اخطار شونده: جهانذير خنده جام  ،نام پدر غالمعلى ، مجهول المكان ، محل حضور: شوراى حل اختالف شعبه 
اول ، وقت حضور: 97/5/3 چهارشنبه ساعت 18/00- علت حضور: رسيدگى به دادخواست آقاى اكبر عبدالهى 

عليه شما مبنى بر مطالبه وجه. م الف/155
شوراى حل اختالف كنگان
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تخصيص سوخت به ماشين آالت 
كشاورزى براساس سطح زير كشت فعال

با هدف هماهنگى مطلوبتر در جهت تامين و توزيع 
ــهاى كشاورزى جهت  به هنگام و مطمين نفتگاز به بخش
ــركت  ــه اى با حضور مدير ش مصارف زراعى و باغى جلس
ــتان، معاون ــش فراورده هاى نفتى منطقه گلس  ملى پخ
 برنامه ريزى جهاد كشاورزى استان و تعدادى از كارشناسان 
ــه عيسى افتخارى مدير  ــد. در اين جلس مرتبط برگزار ش
منطقه، بخش كشاورزى را بركت اقتصاد برشمرد و آمادگى 
همه جانبه منطقه جهت رفع دل نگرانيهاى فعاالن كشاورزى 
را از اوجب فعاليتهاى شركت ملى پخش عنوان كرد.  وى 
ــده بين وزارت ــاس توافقات بعمل آم ــپس افزود: براس  س
 جهاد كشاورزى و نفت مى بايست ميزان سوخت تخصيصى 
به مصرف كنندگان بر اساس سطح زير كشت فعال اراضى 
ــاورزى و باغى بوده و مديران ميبايست باتوجه به آمار  كش
سطح زير كشت برهكتار در پروسه و چرخه كاشت، داشت 
و برداشت مبادرت به توزيع سوخت به ماشينهاى كشاورزى 
شامل تراكتور، كمباين، تيلر و ... كه فعال و شناسنامه دار 
هستند نمايند.  افتخارى يكى از برنامه هاى مهم شركت 

نفت را تامين سوخت بخش كشاورزى دانست .

صعود گروه كوهنوردي شركت برق منطقه اي 
سمنان به قله "ِمركك"

گروه كوهنوردي شركت برق منطقه اي سمنان موفق 
به صعود به قله ِمركك به ارتفاع 3150 متري گرديد .

گروه كوهنوردي شركت برق منطقه اي سمنان در اين 
كوهپيمـايـي بـا طـي مسافتـي پياده روي و كوهنوردي 
ــيارها و دره ها موفق به صعود به قله مركك  ــور از ش و عب
در ارتفاعات جنوبى روستاى پرور  واقع در 50 كيلومترى 
شهرستان مهديشهر شد. احمد اخالقى  كارشناس ورزش 
و سالمت شركت ، اعضاء تيم صعود كننده را آقايان حسين 
ــت) ، ناصر مسعودى ، قاسمعلى كريم ،  ساجدى(سرپرس

مجيد پوررضا ، اصغر آخوندى وعالءالدين عنوان كرد .

تعهد ساخت مدرسه 6 كالسه روستاى 
آشنستان ناحيه 2 قزوين  توسط پدر و مادر 

شهيد محمدرضا خامدا
ــازى مدارس  به گزارش روابط عمومى اداره كل نوس
استان قزوين پدر و مادر شهيد محمدرضا خامدا مشاركت 
در احداث يكباب مدرسه 6 كالسه در روستاى آشنستان 
ــى در  ــن را تقبل كردند. اين واحد آموزش ــه 2 قزوي ناحي
دوطبقه با 650 مترمربع زيربنا احداث خواهد شد. شهيد 
خامدا متولد 1335 و دانشجوى مهندسى مكانيك دانشگاه 
ــگر 27 محمدرسول اهللا (ص)  تهران و معاون عمليات لش
ــفند 1364 در عمليات  ــوده كه در تاريخ 15 اس تهران ب
ــده است.  ــهادت نائل ش والفجر8 در فاو به درجه رفيع ش
حاج محمود خامدا پدر بزرگوار شهيد هدف از احداث اين 

مدرسه را ماندگارى نام شهيد ذكر كرد.

ــتان از كمبود اخبار ــتان بهارس دادس ــتگاه قضايى اين بـهارسـتـان تعداد نيرو دس
شهرستان خبر داد و گفت: زيرساخت قضايى بهارستان 
ــت، حال آن كه اين  براى جمعيت 200 هزار نفرى اس

شهرستان 700 هزار نفر جمعيت دارد.
ــهادت معمار دستگاه قضايى،  هفتم تيرماه روز ش
آيت اهللا شهيد بهشتى و 72 تن از ياران وى است، كه 
به همين مناسبت هفته قوه قضاييه در اين روز آغاز مى 
شود و هر سال مراسم متعددى براى گراميداشت هفته 
قوه قضاييه در نظر گرفته شده است.در اين هفته و براى 
بررسى معضالت قضايى و چالش هاى موجود در برخى 
شهرستان هاى تازه تاسيس و نوپا در استان تهران، به 
گفتگو با «غالمرضا صادقى» دادستان عمومى و انقالب 
بهارستان، از شهرستان هاى تازه تاسيس تهران كه در 
بسيارى از زيرساخت ها با ضعف هاى عمده مواجه است، 
ــو در ادامه مى آيد:وضعيت كلى  پرداختيم، اين گفتگ
شهرستان بهارستان در سطح استان تهران  را چگونه 

ارزيابى مى كنيد؟به دليل وجود برخى امور در حق مردم 
شهرستان بهارستان كوتاهى شده است به طور مثال اين 
شهرستان با وسعت كم  و طى مدت زمان 3 الى 4 سال 
ــرى را در خود جاى داد و بدون  جمعيت 700 هزار نف
ــاخت مناسب و برنامه ريزى دقيق به شهرستان  زيرس
تبديل شد كه به تبع آن بسيارى از مشكالت و معضالت 
ــت و بايد بگوييم كه اين شهرستان با  را ايجاد كرده اس
چنين وضعيتى بسيار جرم خيز شده است.چالش هاى 
ــتان چيست و چه  موجود در مقابله با جرائم در بهارس

راهكارى براى اين موضوع در نظر داريد؟يك چالش كه 
با مسئولين شهر نيز مطرح شده اين است، كه بهارستان 
به خوبى به استان تهران معرفى نشده است و بسيارى 
از مسئولين نيز اطالعات جامعى كه بايد از شهرستان 
داشته باشند را ندارند.عدم توجه كافى به بحث نيروهاى 
انتظامى در بهارستان چالش ديگرى است، كه به مردم 
ــتان شده است، نيروى انتظامى كه وظيفه  اين شهرس
ــده دارد توجه كافى را به  خطير حفظ امنيت را بر عه
خود نداشته است، چرا كه آمار قتل، خودكشى، جعل 

ــر در اين  ــودى و فروش مال غي ــردارى، مفق و كالهب
شهرستان بسيار زياد است.عمده اين جرائم تخصصى 
ــتند و نياز به مامورين خبره و متخصص است، اما  هس
با نيروهاى كم تجربه بسيارى از اين پرونده ها به خوبى 
ــند و از طرف ديگر ساير جرايم نيز  به نتيجه نمى رس
مثل قتل، غارت، سرقت و نزاع هاى دسته جمعى نيز با 
وسعت كم منطقه بسيار مشهود است.راهكار و برنامه ما 
شناسايى خوب جرايم بوده است و اين كه چه اقداماتى 
انجام شود كه از مشكالت بكاهد و اين كه چه تمهيداتى 

را اتخاذ كنيم، كه از حجم تعداد پرونده هاى ورودى به 
دادسرا جلوگيرى شود، چرا كه حقيقتا با يك بازپرس 
ــتان  و 6 داديار نمى توان كار زيادى را براى يك شهرس
700 هزار نفرى انجام داد.مردم از كندى روند رسيدگى 
به پرونده هاى قضايى در بهارستان گاليه مند هستند، 
ــت؟بله، خوب طبيعى است، طبق  دليل اين امر چيس
ــتانداردى كه براى رسيدگى به پرونده ها در دادسرا  اس
ــود دارد، يك داديار بايد 120 پرونده در ماه را مورد  وج
بررسى قرار دهد، اما بازپرس در شهرستان بهارستان طى 
ماه 90 پرونده را بررسى مى كند و طبق آمار چند ماهه 
هم اكنون آمار پرونده هاى ورودى ما در ماه باالى 200 
فقره است، كه بسيارى از اين پرونده ها مهم هستند و 
اگر به سرعت بسته نشوند جرم و جنايت افزايش مى 
يابد.رسيدگى به پرونده زمانى اهميت دارد كه در مدت 
زمان كم نتيجه بخش باشد و مردم اثر آن را ببينند و 
حكم اجرا شود اين ها موانعى است، كه دستگاه قضايى 

اين شهرستان را با مشكل روبرو كرده است . 

 زيرساخت قضايى «بهارستان» براى جمعيت
 200 هزار نفرى است نه 700 هزار

یزی  تولید ۹۸ میلیون متر  برنامه ر
وستاھای خراسان رضوی مکعب آب در ر

ــه صرفه جويى  ــبت هفت به مناس ــع خبرنگاران مـشـهـد مصرف آب در جم
ــب آب در  ــد 98 ميليون متر مكع ــال تولي افزود: امس
ــان رضوى برنامه ريزى شده و حال  ــتاهاى خراس روس
ــر مكعب ــتان 128 ميليون مت ــاز اس ــزان ني ــه مي  آنك

 آب است.
ــازى  وى بيان كرد: اگر اقدامات مربوط به پايدارس
منابع آبى، ذخيره سازى و پيشگيرى از هدررفت آب در 
سالهاى گذشته، بخصوص در دولت تدبير و اميد انجام 
نمى شد، با توجه به كاهش بارندگى و خشكسالى هاى 
پى در پى در استان، اكنون روستاهاى خراسان رضوى با 

كمبود 50 تا 60 درصدى توليد آب مواجه بودند.
ــتاى  روس  207 ــك  اين ــم  ه داد:  ــه  ادام  وى 
ــتند و  ــان رضوى با بحران كمبود آب مواجه هس خراس
485 روستا نيز به علت كمبود و يا تغيير در كيفيت آب 
ــيار آبرسانى مى شوند.  او اظهار كرد: اجراى  با تانكر س
ــار كمبود آب  ــتاهاى دچ ــانى به روس  طرح هاى آبرس
ــت  ــتان نيازمند هزار و 200 ميليارد ريال اعتبار اس اس
ــده، بناست طى سه سال  و طبق برنامه ريزى انجام ش
ــتاها برطرف شود. مديرعامل  ــكل كم آبى اين روس مش
آبفار خراسان رضوى همچنين از نصب 36 دستگاه آب 
ــرب خانگى در روستاهاى  شيرين كن براى مصارف ش
استان خبر داد .وى با اشاره به اجراى طرح هاى آبرسانى 
در 51 روستاى استان از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملى گفت: اكنون 13 مجتمع از اين تعداد به طور كامل 
ــده است و بقيه با پيشرفت فيزيكى 86  بهره بردارى ش
درصد در حال اجراست كه تكميل آن نيازمند سه هزار 

و 200 ميليارد ريال اعتبار است.

نشست صمیمانه نماینده ولی فقیه در 
گیالن با مدیرعامل شرکت آبفار  گیالن

ــت اهللا فالحتى در اين  حضرت آي ديدار با قدردانى از زحمات كاركنان گــيـالن
شركت آب و فاضالب روستايى گيالن در راستاى تامين 
مستمر آب شرب سالم و بهداشتى روستاييان استان؛ آب 
ــت و گفت: جنگ پيش رو در جهان،  را مايه حيات دانس

جنگ آب است.
ــور فرانسه  آيت اهللا فالحتى با تاكيد بر اينكه در كش
على رغم دسترسى مردم به منابع سرشار آب، در مصرف 
ــود، گفت: كشور ايران رتبه اول  آب صرفه جويى مى ش
مصرف انرژى در دنيا را داراست كه فرهنگ سازى بهينه 

مصرف كردن از ضروريات است. 
وى افزود: ميزان مصرف حامل هاى انرژى در كشور 

ما 2 برابر كشورى مانند چين است.
امام جمعه شهرستان رشت، با بيان اينكه برخوردارى 
ــتاييان است، گفت:  ــاميدنى مناسب حق روس از آب آش
ــرب مردم روستاها مهم و حساس  تامين سالمت آب ش
ــت.  مديرعامل شركت آب  ــتلزم تالش بسيار اس و مس
ــت با اشاره  ــتايى گيالن نيز در اين نشس و فاضالب روس
ــتاى باالى  ــه در زمان حاضر يكهزار و 650 روس به اينك
ــرب سالم و بهداشتى  ــتان از نعمت آب ش 20 خانوار اس
ــتاها 402  ــد، گفت: منبع تامين آب اين روس برخوردارن
ــت. محبعلى رنج ور  ــمه اس حلقه چاه و 551 دهنه چش
افزود: براى آبرسانى به اين روستاها 141 هزار مترمكعب 
مخزن، 592 باب ايستگاه پمپاژ و 22 هزار كيلومتر شبكه 
ــت. وى، شاخص بهره  ــانى در مدار بهره بردارى اس آبرس
ــرب سالم را 76,37  ــتاهاى گيالن از آب ش مندى روس
ــالم كرد و گفت: هم اينك حدود 289 هزار  درصد اع

مشترك از خدمات شركت آبفار استان برخوردارند. 

 تامین ۹۵ درصد اب استان گلستان
یرزمینی  از منابع ز

ــهرى  مديرعامل آب و فاضالب ش گلستان گفت: براى نهادينه كردن گـلسـتـان
ــانه ها  فرهنگ صرفه جويى در جامعه نيازمند يارى رس
هستيم.محمدهادى رحمتى افزود: با استفاده از ظرفيت 
رسانه ها مى توان ديدگاه مردم را نسبت به هدررفت آب 

تغيير داد. 
وى صرفه جويى در مصرف آب را به معناى بهينه و 
بجا مصرف كردن اين ماده حياتى عنوان كرد و افزود: در 
فصل تابستان پيك برداشت هاي آب كشاورزي با پيك 
ــتان همزمان مي باشد كه اين  ــرب در اس مصرف آب ش
ــديد آب چاه ها مى شود. رحمتى  خود منجر به افت ش
ــتراتژيك و حياتي  ادامه داد: آب به عنوان يك كاالي اس
ــود كه با توجه به شرايط كنوني، حفظ  محسوب مي ش
اين منبع حياتي جز با مديريت مصرف امكان پذير نمي 
ــه 80 درصد منابع آبى در بخش  ــد. وى با بيان اينك باش
ــود، تصريح كرد: 10 درصد  ــتفاده مى ش ــاورزى اس كش
ــرب  اين منابع در بخش صنعت و 10 درصد در بخش ش
مورد استفاده قرار مى گيرد ولى بدليل مسائل اجتماعى 
اثرگذارى كمبود منابع آب در بخش شرب بسيار بيشتر از 
ديگر موارد مى باشد. وى در بخش ديگرى از سخنان خود 
ــاره كرد و افزود: 95 درصد آب  به وضعيت منابع آبى اش
استان گلستان از منابع زيرزمينى و 5  درصد آب مصرفى 
ــطحى، رودخانه ها و چشمه ها تامين  از طريق منابع س
مى شود.رحمتى آب شيرين كن بندرتركمن و گميشان 
ــيرين كن شمال كشور دانست و گفت: آب  را تنها آب ش
شيرين كن بندرتركمن و گميشان با استفاده از آخرين 
ــده و هم اكنون در مدار  تكنولوژى روز دنيا خريدارى ش

بهره بردارى قرار گرفته است 

 سازگاری به جای مقابله
 با "کم آبی"

ــت در  ــورى اس ــه ايران كش اگرچ ــك و نيمه خشك؛ اما مـشـهـد منطقه خش
ــالى با عنوان  ــالى بود كه از تنش آبى و خشكس چند س
ــد تا اين اواخر كه مسئوالن  ــور ياد مى ش ميهمانان كش
كشور به اين نتيجه رسيدند كه ديگر نبايد خشكسالى را 
ــگى  ــرد و به نوعى يار هميش ــان ايران خطاب ك  ميهم

كشور است.
ــت وزير نيرو در سال جديد  بر اساس همين سياس
ــن "مقابله با  ــى " را جايگزي ــازگارى با كم آب ــعار "س ش
خشكسالى" كرد  زيرا راهى به جز كنارآمدن با اين پديده 

طبيعى وجود ندارد. 
منابع آب كشور با چالش هاى مهمى همچون كمبود 
آب، بحران بازده مصرف آب در بخش كشاورزى، انشعابات 
ــاه هاى غير مجاز و به تبع آن بهره  غيرمجاز، افزايش چ
ــع زيرزمينى كه منجر به از بين  ــردارى بى رويه از مناب ب

رفتن ذخاير آب زيرزمينى مى شود. 
اكنون شرايط به گونه اى  است كه هر روز منابع آبى 
ــود و ديگر چاره اى جز  كشور بى رمق تر از گذشته مى ش

همراه شدن مردم با مسئوالن وجود ندارد. 
ــيار مهمى در زمان بحران و نجات  آموزش نقش بس
ــاد مردم بايد  ــيب ديدگان ايفا مى كند كه تمام آح آس
سفيران حفاظت از منابع آب باشند. با اشاره به بيانات مقام 
معظم رهبرى مبنى بر لزوم مصرف بهينه آب در كشور: 
فرهنگ صرفه جويى آب بايد جزء الينفك زندگى مردم 
ــت بايد اكيپ  قرار گيرد. آب جايگزين ندارد، آب كم اس
ــتاهاى استان با ارائه راهكارهاى  مروجين در سطح روس
ــيوه هاى نوين مردم را ترغيب به  مصرف بهينه آب به ش

مصرف صحيح آب نمايند.


