
شهرستانها4 پنج شنبه  4 مرداد 1397  شماره 4800 

آگهى مفقودى
برگ سبز سوارى L90 مدل 1388 رنگ نقره اى متاليك بشماره پالك ايران 36-314 م 74 بشماره موتور 
K4MA690D034518 و شــماره شاســى NAPLSRALD81016090 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

ميباشد.(سبزوار) 

برگ سبزو سندكمپانى موتورسيكلت  پيشرو مدل 1388 رنگ مشكى بشماره پالك 18832-761 بشماره 
موتور 57100358  و شــماره تنه 125K8812665 بنام حميد كســكنى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

ميباشد.(سبزوار)

اينجانــب زهرا شــاهوردى مالك خودروى پژو GLXI405 به شــماره انتظامى ايــران 41- 668 م51 مدل 
1389 شــماره بدنــه NAAM11CA8BK636048 و شــماره موتور 12489231265 به علت فقدان اســناد 
سازمان فروش ايران خودرو تقاضاى رونوشت (المثنى) سند كمپانى مذكور را نموده است لذا چنانچه هر شخص 
ادعايــى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خودرو واقع 
در پيكان شــهر ساختمان سمند مراجعه نمايد بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام 

قانونى به عمل خواهد آمد.

بدينوسيله اعالم ميدارد سند مالكيت كارخانه خودرو پژو پارس مدل 1390 بنزينى- گاز سى ان جى رنگ 
خاكسترى متاليك ، شماره موتور 12490091087 و شماره شاسى NAAN21CA0BK459125 پالك  انتظامى 
96-891ص77 بنام اينجانب زهرا شــمس بشــماره ملى 4570095232 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

ميباشد. شاهرود

 163B0190409 و شماره موتور NAAP41FE3FJ اينجانب محمد حســينى مالك خودرو به شماره شاسى
بعلت فقدان اســناد فروش تقاضاى رونوشــت المثنى اســناد مذكور را نموده ام چنانچه هركس ادعايى در مورد 
خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران 
كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايند بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر  اقدام خواهد شد. پارس اباد مغان

اصل ســند مالكيت (برگ ســبز) خودرو پژو 206 به شــماره انتظامى 91-675س78 و به شــماره شاسى 
NAAP41FE3FJ و شــماره موتور 163B0190409 به نام محمد حســينى مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط 

است. پارس آباد مغان 

اينجانب نادر جبارى حاجى خواجه لو مالك خودرو به شــماره شاســى NAAP31EG3CJ206984 و شماره 
موتور 14190086603 بعلت فقدان اســناد فروش تقاضاى رونوشــت المثنى اسناد مذكور را نموده ام چنانچه 
هركس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايند بديهى است پس از انقضاى 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر  اقدام خواهد شد. پارس اباد مغان

اصل سند مالكيت (برگ سبز) و كارت ماشين خودرو پژو 206 به شماره انتظامى 33-849و29 و به شماره 
شاســى NAAP31EG3CJ20684 و شــماره موتور 14190086603 به نام نادر جبارى حاجى خواجه لو مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان 
     

اينجانبــه زهرا صفائى فرزند عبداله به شــماره ملى 0827888368 مالك خودروى ســوارى سيســتم 
پژو تيپ 206  به رنگ مشــكى-روغنى مدل 1381 به شــماره موتور 10FSE33821881  شــماره شاســى 
81607563 به شــماره پــالك 69-146 ن 58 بعلت فقدان اســناد فروش مالكيت (ســند كمپانى) تقاضاى 
رونوشت المثنى سند خودروى مذكور را نموده است. لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص خود روى فوق دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ايى سارى واقع در كيلومتر5 جاده سارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه 

نمايند. بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.  گنبد
                                                                          

برگ سبز(  شناسنامه) خودرو سوارى پژو پارس سفيد روغنى مدل 89 به شماره انتظامى 533 ن 59 ايران 
63و به شــماره موتور 12489286346و شــماره شاســى NAAN21CA1BK442317 به نام مهتاب افشون 

مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

برگ ســبز و ســند  كمپانى موتورســيكلت هوندا مشــكى ش موتور71000837 ش بدنه 875135 پالك 
586-95168 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

 LFB479Q141101673  مدل 95 رنگ ســفيد روغنى ش موتور X60 برگ ســبز ســوارى هاچ بك تيپ
شاسى NAKSG4313FB131903 پالك 82-841ط36 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

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 139760301053001285 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى نايب على قلى زاده فرزند قربانعلى بشــماره شناســنامه 1704 صادره از اسد آباد در 1/95 دانگ مشاع از 
ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 3149/77 مترمربع پالك شمراه 517 فرعى از 177 اصلى 
واقع در رستم آباد خريدارى ازمالك رسمى آقاى نايب على قلى زاده 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 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/20- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/4 - م الف/2110
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

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 139760301053001279 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى عليرضا چوگانى فرزند مرادعلى بشماره شناسنامه 35 صادره از تهران در 3/4 دانگ مشاع از ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 3149/77 مترمربع پالك شماره 517 فرعى از 177 اصلى واقع در رستم 
آباد خريدارى از مالك رسمى آقاى عليرضا چوگانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار 

نوبت اول: 97/4/20- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/4 - م الف/2109
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

اخطاريه
نام اخطارشــونده: حامد محمودى نوده - محل حضور:حوزه دهم شــوراى حل اختالف شهرستان بهارستان - 

وقت حضور:1397/06/03       ساعت:10:00 - علت حضور:جهت رسيدگى. م الف/969
شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

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

برابــر راى شــماره 139760301053001288 هيــات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى مراد على چوگانى فرزند چراغعلى بشماره شناسنامه 566 صادره از اسد آباد در 0/65 دانگ مشاع 
از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 3149/77 مترمربع پالك شماره 517 فرعى از 177 اصلى 
واقع در رستم آباد خريدارى از مالك رسمى آقاى مرادعلى چوگانى 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 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/20- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/4 - م الف/2108
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابــر راى شــماره 1397603290120001014 هيات اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض 
خانم مرضيه كريم زاده ترابى فرزند على اكبر به شــماره شناســنامه 94 صادره از گرمسار در ششدانگ يك باب 
خانه و زمين  به مساحت 2678/73  متر مربع پالك  3 فرعى از 5- اصلى  مفروز و مجزا شده از پالك 3 فرعى از 
5- اصلى واقع در غياث آباد خريدارى از مالك رسمى آقاى ايران ارتفاعى 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 صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. م الف : 414
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/4/21 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/5/4                              
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهى ابالغ دادنامه 
بدينوســيله به آقاى هادى گلمكانى فرزند ابوالقاســم فعال مجهول المكان ابالغ ميشــود در پرونده كالســه 
4/970162 به اتهام حمل و نگهدارى مواد مخدر و وســيله اســتعمال مواد مخدر حســب دادنامه به شــماره ى 
9709975150100469 در مــورخ 1397/4/23 بــه طور غيابى به ســى ميليون ريال جــزاى نقدى و تحمل 6 
سال حبستعزيرى و 60 ضربه شالق و پانصد هزار ريال از جهت نگهدارى وسيله استعمال محكوم شده ايد چنانچه 
اعتراض داريد ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ فرصت داريد از همين دادگاه تقاضاى واخواهى نمائيد و پس از آن 
ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوى خواهد بود در غيراين صورت جهت 

اجرا حكم برابربا مقررات اقدام خواهد شد. م.الف 17277
تاريخ انتشار: 1397/05/04

 دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب مجتمع انقالب اسالمى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ دادخواست تجديدنظرخواهى
پيرو آگهى هاى منتشره قبلى بدينوسيله به آقاى هادى بهرامى فعال مجهول المكان ابالغ ميشود كه از دادنامه 
شــماره 9709977576900219 صادره از شعبه 19 دادگاه حقوقى مشهد توسط خانم محمدرضا ميرمحمدتبار 
آغوزى تقاضاى تجديد نظرخواهى شده كه به علت مجهول المكان بودن شما مراتب در روزنامه درج تا ظرف ده روز 
از تاريخ درج در روزنامه در دادگاه حاضر و ضمن اعالم آدرس كامل خود نسخه ثانى دادخواست تجديدنظرخواهى را 
دريافت و پاسخ آن را نيز اعالم نمائيد پس از گذشت مهلت فوق ساير اقدامات بعمل خواهد آمد. م.الف 17278

تاريخ انتشار: 1397/05/04
 مدير دفتر شعبه 19 دادگاه حقوقى مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم 
خواهان ها منا رجبى و زهرا مقيمى و حجيه خانم عابدســرطاوس و زهرا نوروزى و محمد و ابوالفضل و آرزو 
و فاطمه و سميه شهرت همگى نوروزى فاز دادخواستى بطرفيت آقايان نصراله حقيقى زاده و غالم عباس فوالدى 
بخواسته الزام به تنظيم سند رسمى ملك و اثبات مالكيت تقديم دادگاه عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
17 دادگاه حقوقى ارجاع گرديده و به شماره 961020 ثبت و وقت رسيدگى براى 97/06/18 ساعت 8:15 صبح 
تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده غالم عباس فوالدى به درخواست خواهان و دستور دادگاه وبه تجويز 
ماده 73 قانون دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرائد كثيراالنتشــار آگهى ميشــود تا خوانده از تاريخ 
نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم باشد فقط يك 

نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.م.الف 17279
تاريخ انتشار: 1397/05/04

 مدير دفتر شعبه 17 دادگاه عمومى مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
خواهان آقاى مســعود صابرى خوشخو دادخواستى بطرفيت مجتبى پور حسن بخواسته اعالم بطالن معامله و 
استرداد ثمن معامله و مطالبه خسارت و مطالبه خسارت تاخير تاديه تقديم دادگاه عمومى نموده كه جهت رسيدگى 
به شعبه 17 دادگاه حقوقى ارجاع گرديده و به شماره 970252 ثبت و وقت رسيدگى براى 97/06/17 ساعت 
9:30 صبح تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده مجتبى پور حسن به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و به تجويز ماده 73 قانون دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده 
از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر باال جهت رســيدگى حضور بهم رســاند چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم 

باشد فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م.الف17280
تاريخ انتشار: 1397/05/04

 مدير دفتر شعبه 17 دادگاه عمومى مشهد

دادنامه
پرونــده كالســه:9609982073400090 دادنامــه:9709972073400220 خواهان:صبــا عابدينــى 
آبكسرى ف جعفر خوانده:فريبا كامرانزاده ف احمد-مجهول المكان ((رأى شورا)):درخصوص دعواى صبا عابدينى 
آبكســرى ف جعفر به طرفيت فريبا كامرانزاده ف احمد به خواســته محكوميت خوانده به پرداخت 37,000,000 
ريال به انضمام هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه به اســتناد يك فقره چك به شماره 96/2/5-623761 
به مبلغ فوق  عهده بانك ســپه شــعبه بلوار آزادى سارى باتوجه به گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و امضاى 
خوانده ذيل چك و باتوجه به وجود اصل چك مستند دعوا نزد خواهان كه  داللت بر اشتغال ذمه خوانده مى نمايد 
و نظر به اين كه خوانده على رغم ابالغ وقت دادرسى حضور نيافته و اليحه اى نيز ارسال ننموده و دليلى بر برائت 
ذمه خويش و پرداخت وجه چك ارائه ننموده لذا امضاى مذكور از تعرض مصون مانده و شورا باتوجه به محتويات 
پرونده دعواى خواهان را وارد تشخيص و با استصحاب بقاى دين خوانده و با استناد به مواد 198-519-522 ق 
آ د م مصوب 1379 و مواد 310و313 ق تجارت و استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 
1376 مجمع تشــخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 37,000,000 ريال اصل خواســته و 
607,500 ريال هزنيه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد تا اجراى كامل حكم با رعايت تناسب 
شــاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالمى مى گردد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد.رأى صادره غيابى و 
ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و بيست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه 

عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / عباس شــيخى نارانى مالك / مالكين 2 ســهم از مشــاع از 10 ســهم مشــاع 
پالك ثبتى 62/27 واقع در قريه مشــاء به نشــانى مشاء ، دشــتك موضوع سند / اسناد مالكيت شماره 13281-

95/11/13 ، 10892-94/7/13 صادره به تاريخ ... متقاضى تعيين بســتر و حريم / رودخانه / نهر عمومى در 
داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس 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 
مشــاعى تقاضا مى شود با در دســت داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى به امور 
آب دماوند به نشانى گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف 
مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بستر و حريم اعالمى براى 
كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشــد. م الف/5304- تاريخ انتشــار نوبت اول:97/4/25- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/5/4
اداره امور آب تهران - دماوند

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقــاى پوريــا حميــد بــا وكالت ســيد محمد موســوى دادخواســتى بــه خواســته مطالبــه وجه بــه طرفيت 
1-بهروز هدايت2-شــركت مقاوم ســازى كاســپين تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 6/97/145 – 
97099820736000116-6  شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 
ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى 
حل اختالف ســارى نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز شنبه 97/6/10 ساعت 9:30 در شعبه 
6 حقوقى شــوراى حل اختالف ســارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد 

داشت .م/الف
 دبير شعبه 6  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسســه قرض الحسنه محبان اهل بيت با وكالت حوريه رجبى كياسرى ف حسن به خواسته مطالبه وجه به 
طرفيت 1-مازيار قدبنان كنيمى ف يوسفعلى 2-خدايار قدبنان كنيمى ف يوسفعلى تقديم كه به اين شعبه ارجاع 
و به كالســه 6/96/714 - 9709982073600015  شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى 
باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شود كه خوانده با 
مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز دوشنبه 97/6/12 
ساعت 9 در شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى 

معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 6  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى مختار كارگر نوذرى ف اسداهللا با وكالت ايمان آقاجانى دالور عسگرى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه 
به طرفيت على سخايى تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 6/97/55 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده 
مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى 
شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز  
چهارشنبه 97/4/30 ساعت 10 در شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا 

رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 6  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به محمود مهدوى
خواهان مســعود كريمى دادخواســتى به طرفيت خوانده محمود مهدوى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به 
اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709982073200239 شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى 
97/6/10 ساعت 9:30 تعيين گرديد.حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضرگردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى-سكينه خاتون رازقيان رستمى

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى به ظاهر عزيزى ف مصطفى
خواهان قنبر على بزى دادخواستى به طرفيت ظاهر عزيزى به خواسته مطالبه خسارت مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به كالسه 9709982073200240 شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى 97/6/10 
ســاعت 9  تعيين گرديد.حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضرگردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى-سكينه خاتون رازقيان رستمى

آگهى وقت رسيدگى به مسلم كالنترى ف على اصغر
خواهان رضا حاجيان دادخواستى به طرفيت خوانده مسلم كالنترى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين 
شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982073400096 شــعبه 4 شوراى حل اختالف ســارى ثبت و وقت رسيدگى 
97/6/17 ســاعت 9:30 تعيين گرديد لذا حسب دســتور دادگاه ، طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول 
المــكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار گهــى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى-ليال رزاقى كفشگرى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك مهر اقتصاد با وكالت ســودابه عرب دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت1-سوسن طهرانى 
وديوا2-ســودابه تقوى زاده اتوئى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 970094(14/97/120)  شوراى 
سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در روز سه شنبه 97/5/16 ساعت 9 در شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف سارى حضور 

به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 14 شوراى حل اختالف سارى

 گواهى حصر وراثت
خانم خديجه جليل نتاج اميرى به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى به 
شماره 12/424/97 كه تقديم اين دادگاه نموده، چنين اشعار داشته شادروان محمداسماعيل جليل نتاج اميرى 
ش ش 2618 ش م 2060515157 در تاريخ 97/4/14 در اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت 
وى عبارتند از:1-محسن ش ش 9709 ش م 2060577063   2-ابراهيم ش ش 100 ش م 2062478333   
3-كبرى ش ش 136 ش م 2063500606   4-مرضيه ش ش 4470 ش م 2060534771   5-انســيه ش 
ش 232 ش م 2063482578   6-شــهربانو ش ش 95 ش م 2063471436   7-خديجــه ش ش 14 ش م 
2064185941 همگى جليل نتاج اميرى ف محمداسماعيل-فرزندان متوفى.پس از تشريفات قانونى و انتشار يك 
نوبت آگهى در روزنامه و عدم وصول هرگونه اليحه يا اعتراض يا ارائه وصيت نامه ســرى يا رســمى حسب گواهى 
متصدى مربوطه و مالحظه گواهينامه ماليات بر ارث به شــماره --سرانجام در تاريخ97/5/2در وقت فوق العاده 
شعبه 12 شوراى حل اختالف بابل به تصدى امضاكننده زير تشكيل و پس از مالحظه پرونده كار گواهى مى نمايد كه 
ورثه درگذشته منحصر به اشخاص يادشده در باال بوده و وراث ديگرى ندارد و دارايى آن روانشاد پس از پرداخت 

و انجام حقوق و ديونى كه بر تركه تعلق مى گيرد .م/الف
قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى-خيرى زاده

متن آگهى
به اطالع مى رساند اينجانب / اينجانبان حسين و على اكبر رفيعيان  مالك / مالكين 3 دانگ مشاع از 6 دانگ 
مشــاع پالك ثبتى 90/38 واقع در قريه آينه ورزان به نشــانى دماوند  آينه ورزان موضوع سند / اسناد مالكيت 
شــماره 3107 صادره به تاريخ 1318/3/19 متقاضى تعيين بستر و حريم / نهر نهر زراعتى در داخل و مجاورت 
پالك ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اساس 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 10 روز از تاريخ انتشار آگهى به امور منابع آب دماوند 
به نشانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن ورزشى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى است 
عدم مراجعه مالكين مشــاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) 
نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/5337- تاريخ انتشار نوبت 

اول:97/5/4- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/14
اداره امور آب تهران - دماوند

اجراييه
ش پ :7/96/581 محكــوم له: رضا ســيفى پور محكوم عليه:محمدرضا موالى-مجهــول المكان به موجب 
رأى شــماره 804-96/11/11 شعبه 7 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به 
پرداخت بيســت و شــش ميليون ريال اصل خوواسته و سيصدونودوپنج هزارريال هزينه دادرسى و نهصدوسى 
وشــش هزارريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخيرتاديه از تاريخ سررسى(سى – چهار-نودوشش)تا اجراى حكم 
در حق خواهان و يك ميليون وسيصدهزارريال بابت نيم عشردر حق دولت. به استناد ماده 29 قانون شوراى حل 
اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام 

قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 7 شوراى حل اختالف سارى-يزدان پناه

     
 آگهى حصر وراثت  

ياسر عرب خزائلى ش ش 62 به شرح دادخواست به كالسه 1/970492ش از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان هدايت عرب خزائلى ش ش 21187 در تاريخ 97/4/13 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-پسر متوفى2-
سيده نجيبه الوارخيلى ف ميرمحمدعلى ش ش 779 صادره سارى-همسرمتوفى3-مجتبى ش ش 2080451723   
4-امينه ش ش 2080136089   5-طاهره ش ش 122  همگى عرب خزائلى ف هدايت صادره سارى-فرزندان 
متوفى6-فيروزه برزو ف نورعلى ش ش 2 صادره سارى-مادر متوفى ، اينك با 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
غالمعلى اكبرى ملك آبادى ش ش 4 به شــرح دادخواســت به كلســه 1987 از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان يوسفعلى اكبرى ملك آبادى ش ش 2 در تاريخ 1366/1/6 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-پسر متوفى2-
فرضعلــى ش ش 198   3-علــى ش ش 250   4-رضاعلــى ش ش يــك   5-زيور ش ش يك   6-راضيه ش ش 
يك همگى اكبرى ملك آبادى ف يوسفعلى صادره سارى-فرزندان متوفى7-صفورا ساداتى جمالى ف سيدرضا ش 
ش 418 صادره چهاردانگه-همسر متوفى8-عظمت خانم همت آبادى ف مشهدى محمدصادق ش ش 261 صادره 
سارى-همســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
زهرا رستمكالئى ش ش 37 به شرح دادخواست به كالسه 489 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد رسول رضوى ش ش 1714 در تاريخ 93/10/27 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-رشيد رضوى 
ف سيدرسول ش ش 157 صادره سارى-پسر متوفى ، اينك با 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
صغرى فالح ش ش 138 به شــرح دادخواست به كالســه 439 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مريم حســنى ش ش 351 در تاريخ 96/3/21 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى- دختر متوفى2-سيد جعفر موسوى 
ف ســيد محســن ش ش 755 صادره سارى-پســر متوفى3-علــى اكبر ش ش 5648   4-علــى اصغر ش ش 3   
5-مجتبــى ش ش 6   6-زهــرا ش ش 733   7-فاطمه ش ش 5769632186 همگى فالح ف عبدالعلى صادره 
سارى-فرزندان متوفى، اينك با 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
حســين جان هاشمى نســب كوكباغى ش ش 245 به شــرح دادخواست به كالســه 970483 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان زهره هاشمى نسب كوكباغى ش ش 6754 
در تاريخ 89/7/19  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-
متقاضى-پدر متوفى2-فرنگيس محمودا ف عيسى ش ش 2367 مادر متوفى ، اينك با 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
خانــم ســيده زهــرا پورباقر ش ش 10108 به شــرح دادخواســت به كالســه 2/384/97 از اين شــورا  
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيدرضا پورباقر كردى ش ش 138 
در تاريــخ 80/11/23 در اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1-سيده زهرا پورباقر ف رضا و فاطمه ش ش 10108  صادره بابل2-سيد جمال پورباقر ف رضا و فاطمه ش 
ش 124 صادره بابل3-سيدجالل پورباقر ف رضا و فاطمه ش ش 1 صادره جويبار4-سيده كلثوم پورباقر ف رضا 
و فاطمه ش ش 125 صادره بابلسر   5-سيده كلثوم(سادات) ش ش 7 صادره بابلسر همگى فرزندان متوفى6-
فاطمه جكيوريان  ف رضا و فاطمه ش ش 7 صادره ميبد همسر متوفى7-سيدمهدى پورباقر ف رضا و فاطمه ش 
ش 973 صادره بابل پسر متوفى .اينك شورا با 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 دوم شوراى حل اختالف بابل

شھرستان ھا10 پنج شنبه  4 مرداد 1397  شماره47100 

صدور بيش از 860 فقره پروانه عبور ترافيكى 
در استان گيالن

ــتان  مدير كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اس
ــت  ــر گفت: در 3 ماهه نخس ــا اعالم اين خب ــالن ب گي
ــور بارهاى  ــورد پروانه عب ــش از 860 م ــالجارى بي س
ــدارى و حمل و نقل  ــوى اداره كل راه ــى از س  ترافيك

جاده اى استان گيالن براى متقاضيان صادر شد.
ــه  ــزود: اين آمار در مقايس ــئول اف ــن مقام مس اي
ــد كاهش ــته21 درص ــال گذش ــابه س ــدت مش ــا م  ب

 داشته است. 
مهندس نازك كار در ادامه گفت: به منظور تامين 
ــائط نقليه  ايمنى تردد و عدم بروز اختالل در تردد وس
ــت از راه و  ــتاى حفظ و حراس در محورها و نيز در راس
ابنيه فنى راهها به عنوان سرمايه هاى ملى، مشخصات 
بارهاى كه نياز به حمل شدن دارد بايد به لحاظ طول، 
عرض و ارتفاع منطبق با مقادر تعريف شده در مقررات 

حمل و نقل بار در راهها باشد.
وى گفت: در برخى شرايط خاص نياز به جابجايى 
محموله هايى با مشخصاتى خارج از مقادير تعريف شده 
در مقررات حمل و نقل بار در راهها وجود دارد كه اين 
ــاى خاص ملزم به دريافت پروانه عبور از اداره كل  باره

راهدارى و حمل و نقل جاده اى مى باشند.
ــدارى و ــزود: اداره كل راه ــه اف ــان در ادام  ايش

ــتان گيالن طى سال گذشته   حمل و نقل جاده اى اس
ــزار و 421 فقره پروانه ى عبور براى تردد  بيش از 4 ه
بارهاى ترافيكى در سطح محورهاى استان صادر نمود. 

پايش و نظارت عاليه از مركز خدمات جامع 
سالمت شماره 2 شهرستان گرمسار 

ــگاه علوم پزشكى  به گزارش روابط عمومى دانش
ــتان سمنان، در ادامه اجراى برنامه پايش و نظارت  اس
ــتى درمانى و سفر  عاليه از برنامه هاى خدمات بهداش
ــگاه به اتفاق  ــت دانش ــك روزه دكتر دانايى سرپرس ي
ــگاه، جمعي از مديران و روساى  ــه دانش هيئت رئيس
شبكه هاى بهداشت و درمان شهرستان هاى تابعه به 
شهرستان گرمسار؛ سرپرست دانشگاه از مركز خدمات 

جامع سالمت شماره 2  بازديد كرد.
در اين بازديد، پزشك مسئول و مراقبين سالمت 
ــى از  ــماره 2، گزارش ــالمت ش مركز خدمات جامع س
ــده در  ــده و آمار و اطالعات ثبت ش اقدامات انجام ش

سامانه سيب ارائه نمودند.
دكتر دانايى سرپرست دانشگاه در خصوص تعيين 
شاخص ها، برنامه ريزى دقيق پيرامون برنامه غربالگرى 
ــتن اطالعات كامل براى ارائه راهكارهايى براى  و داش
ــائل بهداشتى مردم  خدمت موثرتر و از بين بردن مس
ــه  ــارت اعضاى هيئت رئيس ــود. در اين نظ ــد نم  تاكي
برنامه هاى مرتبط و شاخص ها را بررسى و موارد الزم 

را متذكر شدند.

در آيين تكريم و معارفه مديران اخبار شهري؛ شهردار اصفهان گفت: اصـفـهـان
اصالح طلب يا اصولگرا بودن مدير اهميتي ندارد و تا 
ــران از  ــراي انتصاب مدي ــت ب ــي كه مقدور اس جاي

نيروهاي داخل مجموعه استفاده خواهيم كرد.
ــم تكريم و معارفه  ــوروزى در مراس قدرت اهللا ن
خدمتگزاران شهر اظهار كرد: امروز شهرداري اصفهان 
ــالها با رنج و تالش خود توانست شهر  از مردي كه س
ــايش به حد مطلوب برساند،  را از لحاظ ايمني و آس

محروم مي شود.
وى افزود: بازنشستگى تبعاتى دارد و يك خروج 
ــتم است، كساني كه  قانوني و غير اداري از يك سيس
در سيستم سالها زحمت كشيده اند آثاري از خود به 

جاي گذاشته اند كه هميشه ماندگار خواهد بود.
ــابق  ــه داد: مديرعامل س ــهردار اصفهان ادام ش
سازمان آتش نشانى در اين سالها تالش بسياري كرد 
و خود را به آتش مي زد تا آتش گرفته اي را نجات دهد 

و اين از مصاديق ايثار و از خودگذشتگي است.
ــدن براي  ــد بر اينكه گرفتار ش ــوروزى با تاكي ن
ــت، خاطرنشان كرد: خيران با  رهايي ديگران ايثار اس
ايثارگران تفاوت زيادي دارند، زيرا خيران از چيزي كه 
نمي خواهند خيرات مي كنند، اما ايثارگر چيزي را كه 
خود به آن نيازمند است، تقديم مي كند تا ديگران به 
حيات خود ادامه دهند. وى با بيان اينكه آتش نشانان 
ايثارگر هستند، گفت: "ايثارگر" واژه زيبايي است كه 
ــود، افرادي كه از جان  ــانان اطالق مي ش به آتش نش

خود مي گذرند تا زندگي ديگران را نجات دهند، نمونه 
ــاهده  ــيار مش ايثارگران را در دوران دفاع مقدس بس
ــران در تاريخ  ــهردار اصفهان افزود: ايثارگ كرديم. ش
كشور كارهاى زيادي را به ثبت رساندند كه هر كدام 
ــت براي همه آنهايي كه مي  از آنها درس عبرتي اس

خواهند زندگي درستي داشته باشند.
ــدردان زحمات  ــه بايد ق ــا بيان اينك ــوروزى ب ن
آتش نشاني باشيم، خاطرنشان كرد: در مدت كوتاهي 
كه در مديريت شهري فعال شدم، آتش نشاني اصفهان 

ــروز حوادث ناگواري در  ــا اقدامات به موقع خود از ب ب
سطح شهر جلوگيري كرد.

ــت مديره جديد  ــكيل هيئ ــاره به تش وى با اش
سازمان آتش نشاني گفت: هيئت مديره سازمان آتش 
نشاني اصفهان با تركيب جديد انتخاب شد، اعضاي 
آن سابقه درخشاني دارند و از تجربه و تخصص مورد 

نياز اين سازمان برخوردارند.
شهردار اصفهان افزود: مديرعامل جديد سازمان 
ــانى در كنار دانشي كه در اين حوزه دارد از  آتش نش
ــت، مجموعه اين دانش و  تجربه بااليي برخوردار اس
تجربه در كنار هيئت مديره و كادر خوب سازمان آتش 

نشاني، مي تواند اين سازمان را ارتقا بخشد.
ــاب مديران  ــان اينكه مالك انتص ــوروزى با بي ن
ــهردار  ــت، تصريح كرد: به عنوان ش ــتگي اس شايس
ــخگو  اصفهان در مقابل حكمي كه مي زنم بايد پاس
باشم و كسي را منصوب كنم كه شايستگي اين سمت 
ــابقه مديرعامل جديد  ــته باشد، زماني كه س را داش

ــازمان آتش نشاني را مشاهده كردم به اين نتيجه  س
رسيدم كه اين فرد توانايي اداره اين سازمان را دارد.

ــانى سازمانى عريض و  وى اضافه كرد: آتش نش
ــت، هر ساختماني كه در اين شهر ساخته  طويل اس
مي شود، بايد براي صدور پروانه از اين سازمان تاييده 
ــاني" گوياي ماموريت هايش  ــم "آتش نش بگيرد. اس
نيست، همه تنها با آژيرها و خاموش كردن آتش اين 
ــازمان را مي شناسند، اما اين سازمان بسيار بزرگ  س
ــده و مديريتي  ــت و از چندين بخش تشكيل ش اس
ــد كه بتواند تمامي امور را هماهنگ و انجام  مي خواه
ــهردار اصفهان گفت: مديرعامل اين سازمان  دهد. ش
ــات، راه و ساختمان و  ــي باشد كه با تاسيس بايد كس
ــد، مديرعامل جديد نيز در رشته  ــنا باش شيمي آش
ــاختمان تحصيل كرده  ــته راه و س ــات و رش تاسيس
است. اين موضوع بسياري مهمي است كه مدير اين 
سازمان تمامي اين مسائل را بداند و مهندسي رشته ها 

را داشته باشد.

 مالك انتصاب مديران 
شايستگي است

ح توسعه و بھسازی بیش از دو  اجرای طر
یع برق در دامغان ھزار متر شبکه توز

در سه ماهه اول امسال ، دو هزار و  650 متر شبكه هاى فشار ضعيف دامـغــان
ــط هوائى و زمينى در شهرستان دامغان  ــار متوس و فش

احداث و بهينه سازى شده است.
ــان با بيان اين كه  ــتان دامغ مديرتوزيع برق شهرس
يك هزار و 500 متر شبكه فشار ضعيف و فشار متوسط 
هوائى و زمينى داير گرديده گفت: در مدت مذكور، طرح 
بهسازى يك هزار و 650 متر شبكه هاى توزيع برق اين 

شهرستان اجرائى شده است.
ــين ترابى با ابراز اين كه هم اينك  سيد محمدحس
ظرفيت كل ايستگاه هاى توزيع برق شهرستان، 184 هزار 
كيلوولت آمپر برآورد شده خاطرنشان كرد: عمليات نصب 
ــنائى معابر، از جمله اقدامات  ــتگاه سرچراغ روش 78 دس

صورت گرفته به شمار مى رود.
وى به اجراى 15 پروژه عمرانى به منظور تامين برق 
ــاره نمود و يادآورشد: مبلغ پنج ميليارد و  مشتركين اش
ــرمايه گذارى  924 ميليون ريال براى اين تعداد پروژه س

صورت گرفته است.
ــتگاه تنظيم كننده  وى تصريح كرد: نصب يك دس
ــركوير و اجراى طرح رينگ  ولتاژ (اتوبوستر) در فيدر س
فيدرهاى هواشناسى و رضى آباد ، از فعاليت هاى به انجام 

رسيده در سه ماهه نخست سال جارى مى باشد.
ــت هوائى آيت ا...  ــت: جا به جايى پس وى اظهارداش
ــت هوائى هر كدام به قدرت 200  نورى، برقرارى دو پس
كيلوولت آمپر در شهرك بوستان و محله امام و همچنين 
تبديل شبكه سيمى به كابل خودنگهدار روستاى مهدى 
آباد برم، از جمله برنامه هاى پيش بينى شده اين مديريت 

در سه ماهه دوم سال محسوب مى شوند.

افزایش ۸ درصدی مراجعه به مراکز فنی 
وھای سنگین استان گیالن خودر

ــازك كار، مدير كل  ــدس ن مهن راهدارى و حمل و نقل جاده اى گـيـــالن
ــت  ــالن با اعالم اين خبر گفت:در 3 ماهه ى نخس گي
ــد 8 درصدى مراجعه به مراكز  ــاهد رش ــالجارى ش س

معاينه فنى خودروهاى سنگين سطح استان بوديم.
ــط ماهيانه بيش از 1هزار  وى افزود: به طور متوس
و 970خودروى سنگين شامل انواع كاميون، اتوبوس 
و مينى بوس به دو مركز فعال معاينه فنى خودروهاى 

سنگين استان مراجعه مى نمايند.
ــان نمود: در  ــازك كار در ادامه خاطر نش آقاي ن
3ماه سال جارى تعداد 5 هزار و 932خودروى سنگين 
ــت دريافت برگه معاينه فنى به مراكز معاينه فنى  جه
ــبت به مدت مشابه در  ــتان مراجعه نمودند كه نس اس

سال قبل 8 درصد افزايش داشته است.
 مدير كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى گيالن 
ــتگاه  ــدت 5 هزار و 240 دس ــپس افزود:در اين م س
ــت  ــپري نمودن مراحل مختلف تس خودرو پس از س
مكانيزه، برگه معاينه فني دريافت نموده و براى 692 
ــكاالت فني،  ــه دليل وجود نواقص يا اش خودرو نيز ب

برگه معاينه فنى صادر نشد.
ــت خودروهاي سنگين پس از ورود به  گفتنى اس
مراكز معاينه فنى مراحل مختلف تست مكانيزه را كه 
ــامل بررسي ميزان آاليندگي - ميزان صدا-  لغزش  ش
ــت  ــت كمك فنر - تس ــاي جلو - تس ــي چرخه جانب
ــت ترمز- تست جلوبندي - تست  كيلومترشمار- تس
ــر  ــت س ــت نورچراغ را پش ظاهري اطراف بدنه - تس
ــه معاينه فنى ــد برگ ــد و در صورت تايي ــي گذارن  م

 دريافت مى نمايند. 

ایجاد تحول بزرگ در تخلیه و بارگیری کاال 
در بندر بوشھر

ــازى و  ــر راه و شهرس ــاون وزي مع مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى بـوشـهـر
گفت: با توسعه زيرساخت هاى جزيره نگين، تحولى عظيم 
ــهر ــدر بوش ــرى كاال در بن ــه و بارگي ــد تخلي  در رون

 ايجاد مى شود. 
ــد اجراى  ــى رون ــت بررس ــتاد در نشس ــد راس محم
ــهر اظهار داشت: در راستاى توسعه  طرح هاى بندرى بوش
زيرساخت هاى بندرى در بوشهر تالش هاى خوبى صورت 
گرفته است و مجتمع بندرى نگين به عنوان پسكرانه بندر 
ــت. وى با اشاره به طراحى و اجراى  بوشهر تعيين شده اس
ترمينال چند منظوره، اسكله كانتينرى، پايانه اختصاصى 
صادرات و واحدهاى پشتيبانى در مجتمع نگين، اضافه كرد: 
تا يك ماه آينده ترمينال كانتينرى مجتمع بندرى نگين 
بوشهر با تكميل طرح اليروبى افتتاح مى شود. معاون وزير 
ــازى با اشاره به تخصيص 150 ميليارد تومان  راه و شهرس
ــى كانال  ــت طرح دسترس براى اليروبى و اجراى فاز نخس
ــهر خاطرنشان كرد: افق خوبى براى بندر بوشهر  بندر بوش
ترسيم شده است. وى با اشاره به اينكه با تكميل طرح هاى 
بندرى، محدوديت هاى پسكرانه بندر بوشهر كاهش مى يابد 
ــعه سرمايه گذارى در  افزود: اجراى اين طرح ها زمينه توس
ــاخت هاى بندرى بوشهر را فراهم مى سازد. راستاد با  زيرس
اشاره به اجراى طرح هوشمندسازى در جزيره نگين بوشهر 
به عنوان الگوى بندرى كشور اضافه كرد: اين طرح همزمان 
با ساخت مجتمع بندرى نگين بوشهر طراحى شده است و 
برنامه هاى مهمى در دستور كار است. وى ادامه داد: اسكله 
كانتينرى مجتمع بندرى نگين بوشهر داراى 300 متر طول 
است كه تا يك ماه آينده افتتاح مى شود و ظرفيت پهلوگيرى 
كشتى هاى با تناژ باال در اسكله كانتينرى را فراهم مى سازد.

ارتقاء کیفیت، تأمین پایداری و مطمئن آب 
وژه است   از اھداف مھم اجرای این پر

ــه گزارش دفتر روابط عمومى و  ــركت آب و گـيــالن ب ــوزش همگانى ش آم
فاضالب استان گيالن، مديرعامل اين شركت در بازديد 
ــه خانه به مخزن  ــات اجرايى اتصال آب تصفي از عملي

خمام به تشريح اهداف اين پروژه پرداخت.
ــأت مديره و  ــس هي ــينى رئي ــن حس سيدمحس
ــتان گيالن در  ــركت آب و فاضالب اس ــل ش مديرعام
نشست با مدير آبفاى رشت و رئيس اداره آبفاى خمام 
ــانى اين شهر،  ــى و پيگيرى طرح آبرس به منظور بررس
ــدارى و مطمئن آب خمام  ــت، تأمين پاي ــاء كيفي ارتق
ــط انتقال از چاه  ــتى خ و همچنين برطرف نمودن نش
ــه راف را از اهداف اين  ــه مخزن خمام در منطق  هور ب

پروژه برشمرد .
وى در ادامه به منظور تسريع در تحقق اين اهداف، 
ــو ، نمونه گيرى و اتصال خط 1000 به مخزن  شستش
1200 متر مكعبى خمام را بسيار حائز اهميت دانست 
ــط 500 ميليمترى  ــى مجدد خ ــح كرد: بررس و تصري
ــير بر  ــيرهاى موجود و نصب ش ــايى ش ــت شناس جه
ــه مخزن خمام و  ــط 500 ميليمتر چاه هور ب  روى خ
خاموش كردن چاه هور، اصالح اتصاالت و برنامه ريزى  
به منظور اجرايى نمودن خط انتقال از مخزن هوايى به 

شهر خمام (رينگ شهر ) بايد گام به گام اجرا شود.
مديرعامل آبفاى گيالن همچنين به منظور توزيع 
ــهر رشت بر تسريع در روند عمليات  مناسب آب در ش
اجرايى رينگ رشت و خط بين يخسازى و سبزه ميدان 
ــرى از هدررفت  ــرد و گفت: در جهت جلوگي تأكيد ك
ــهر ساماندهى و  ــتى هاى مخفى سطح ش آب بايد نش

شناسايى شود .


