
شهرستانها4 پنج شنبه  11 مرداد 1397  شماره 4806 

آگهى مزايده
به موجب راى شــماره 6 دادگســترى شهرستان بهارستان و كالســه پرونده 962316/م اجراى احكام مدنى 
دادگسترى شهرستان بهارستان محكوم عليه وراث مرحوم محمدعلى قره داغى محكوم است به اقدام برابر اجراييه 
در حق محكوم له اقاى خدايار قره داغى با عنايت به اينكه ملك توقيف شده و توسط كارشناس محترم دادگاه ارزيابى 
گرديده اســت كه قرار مزايده اموال توقيفى ذيل به تاريخ 1397/05/28 روز يكشــنبه ســاعت 9 الى 9:30 در 
محل مزايده به نشانى نسيم شهر ميدان هفت تير دادگسترى شهرستان بهارستان دفتر اجراى احكام مدنى برگزار 
ميگردد عليهذا افرادى كه مايل به شركت در مزايده ميباشند مى توانند در تاريخ فوق الذكر مراجعه و فرد يا افرادى 
كه باالترين قيمت را پيشنهاد دهند به عنوان برنده مزايده شناخته خواهند شد:  مشخصات و قيمت پايه اموال مورد 
مزايده: مورد مزايده عبارت است از سه دانگ ملك واقع در سلطان اباد 24 مترى جمران 10 مترى اول پالك 117-

15-13 به مســاحت 216 متر مربع چهارطبقه با قدمت ســاخت 5 ســال اسكلت فلزى همكف شامل يك باب مغازه 
تجارى طبقات اول دوم و سوم هر طبقه داراى يك واحد به مساحت 90 متر مربع به مبلغ 370 ميليون تومان براورد 
گرديده است.  ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى:ده درصد پيشنهادى نقدا از برنده مزايده اخذ و نامبرده مكلف 
است ظرف يك ماه از تاريخ مزايده باقيمانده ثمن مورد معامله را به صندوق دولت توديع نمايد در غير اين صورت ده 
درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از موعد 

مزايده به اين اجرا مراجعه نمايند تا ترتيب بازديد انان از محل مزايده داده شود. م الف/764
قلى پور-دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على عسكرى فرزند 
خواهان آقاى مسعود كامران و ... دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى على عسكرى به خواسته اثبات مالكيت 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 4/028 هكتار باقيمانده پالك ثبتى 52 
فرعى از 63 اصلى بخش 8 كنگان مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709987728100227 
شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان جم ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/6/20 ساعت 9/30 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خودنسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/210
 متصدى امور دفترى دادگاه شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان جم

آگهى دعوت نوبت دوم مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده و هيات مديره شركت ذوب فلز شرق (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 2623 و شناسه ملى 10380181238 

به دليل به حد نصاب نرســيدن ســهامداران در جلســه مجمع عمومى عاى بطور فوق العاده نوبت اول مورخه 
1397/5/10 ســاعت9 صبح و جلســه هيات مديره مورخه 1397/5/10 ســاعت 12 مندرج در روزنامه سياست 
روز مورخه 1397/4/26 بدين وســيله از كليه ســهامداران شــركت دعوت مى گردد تا در جلســه مجمع عادى به 
طور فوق العاده مورخ 1397/5/21 ســاعت 9 صبح و جلســه هيات مديره مورخ 1397/5/21 ســاعت 12 بشرح 
زير در محل شركت به نشانى: خراسان رضوى ، مشهد، جاده قديم قوچان كيلومتر18 تقاطع فردوسى  و كد پستى 

9355133666حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عادى بطور فوق العاده:

انتخاب مديران- انتخاب بازرسين- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
دستور جلسه هيات مديره :

تعيين  سمت مديران – تعيين حق امضاء 
تاريخ انتشار  نوبت دوم: 1397/5/11

هيات مديره شركت

مزايده
به موجب پرونده كالسه 840003 اجراى مدنى شعبه4 دادگاه حقوقى سبزوار محكوم عليه مرتضى تشكرى 
فرزندمحمد محكوم است به پرداخت 192/790/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخيرتاديه از 
تاريخ سررســيد چك 82/8/2 تا يوم الوصول و پرداخت مبلغ 3/306/800 ريال هزينه دادرســى در حق شركت 
پشتيبانى امور دام خراسان و پرداخت5 درصد حق االجرا در حق دولت. با توجه به اينكه محكوم عليه  تاكنون نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدامى ننموده است از ناحيه ثالث على كامياب نسب ششدانگ يك قطعه زمين بشماره پالك 
ثبتى43 فرعى از504 اصلى بخش3 سبزوار به شرح ذيل معرفى كه از طريق دايره اجرا توقيف گرديده است پس 
از ارجاع امر به كارشناس به شرح ذيل ارزيابى گرديد: «ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 836/5 مترمربع واقع 
در سبزوار جاده سجادشهر نرسيده به شن شوئى بمبلغ 35/000/000 تومان برآورد ميگردد.» مقرر گرديد مزايده 
در روزدوشنبه مورخ 97/6/5 ساعت 9 صبح از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادستان محترم عمومى 
و انقالب شهرســتان ســبزوار در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى به فروش برسد. مزايده از قيمت كارشناسى 
شده شروع و به كسانى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. طالبين به خريد مى توانند پنج روز 
قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديدشان از ملك مذكور داده شود. قابل ذكر اينكه مبلغ ده 
درصد مبلغ پيشنهادى نقداً و فى المجلس از برنده مزايده دريافت خواهد شد. تحويل و تنظيم سند تابع مقررات 

جارى مى باشد.
شم آبادى- دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى سبزوار

آگهى ابالغ دادنامه
بدينوســيله پيــرو آگهــى هاى قبلــى به آقاى جــالل داوطلب ســلطان فعــال مجهول المــكان ابالغ مى شــود 
در مــورد دادخواســت خانــم راحلــه افســرپناه عليــه شــما بــه خواســته مطالبــه خســارت بــه موجــب دادنامه 
شماره9709977577700047 در پرونده كالسه 27/961061 به پرداخت مبلغ 286/000/000 ريال محكوم 
شده ايد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج مى گردد راى صادره غيابى و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونى 

قابل واخواهى در اين دادگاه است.م.الف 17788
تاريخ انتشار:97/5/11

مدير دفتر شعبه 27 دادگاه عمومى حقوقى مشهد

آگهى ابالغ وقت دادرسى
شماره بايگانى 27/970232 وقت رسيدگى 1397/6/17 ساعت 9-خواهان: سيد حامد كاظمى يزدى فرزند 
ســيد ابراهيم- خوانده: محمد رضا گوهرى فرزند محمد- خواسته: مطالبه وجه چك -خواهان دادخواستى تسليم 
دادگاه نموده وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرائى كثير النتشار آگهى ميشود تا خوانده 
از تاريخ آخرين آگهى ظرف يكماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت نمايد.م.الف 17787
تاريخ انتشار:97/5/11

دادگاه حقوقى شعبه 27 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت دادرسى
شماره بايگانى 27/960244 وقت رسيدگى 1397/6/24 ساعت 8-خواهان:1- مهرنگار سمورى قائنى2- 
محمــود بزى با وكالت خانم عزت محمدى- خواندگان:1- آروين2-رضــا 3-رامين 4-ريتا 5-رامتين همگى اميرى 
سعدآبادى6- مهدى داورى نيا با وكالت آقاى عبدالحميد عليدوست و آقاى جعفر محمديان 7-نسرين دخت ايزدى- 
خواسته: تخليه- وكيل خواهانها دادخواستى تسليم دادگاه نموده وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان 
بودن خواندگان به درخواست وكيل خواهانها و دستور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت در يكى از جرائد كثير النتشار آگهى ميشود تا خواندگان از تاريخ آخرين آگهى ظرف يكماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد.ضمنا نظريه كارشناسى در 
تاريخ 1397/2/15 راجع به ملك و مبلغ سرقفلى واصل شده كه حسب اين آگهى ابالغ و خواندگان ظرف مهلت 7 

روز حق اعتراض دارند. م.الف 17786
تاريخ انتشار:1397/5/11

دادگاه حقوقى شعبه 27 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت دادرسى
شــماره بايگانى 27/970290 وقت رســيدگى 1397/6/18 ســاعت8- خواهان: جليل خوئى فرزند محمد 
ابراهيــم- خوانده: اصغر بى پروا- خواســته: مطالبه خســارت- خواهان دادخواســتى تســليم دادگاه نموده وقت 
رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرائد كثيرالنتشار آگهى ميشود تا خواندگان از تاريخ آخرين 
آگهى ظرف يكماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

نمايد. م.الف 17785     تاريخ انتشار: 1397/5/11
دادگاه حقوقى شعبه 27 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ
بدينوســيله پيــرو آگهى هــاى قبلى به آقاى/خانم ســجاد خواجه فعال مجهــول المكان ابالغ ميشــود در مورد 
دادخواســت آقاى/خانــم محمد حســين غفرانى عليه شــما به خواســته مطالبه وجه چــك -به موجب راى شــماره 
9709977507000533 مورخه 1397/04/28  در پرونده كالسه 970076 به تضامنى به پرداخت مبلغ پنجاه 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ هفتصد و شصت هزار ريال بابت هزينه دادرسى بانضمام حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 96/7/24 الى يوم االدا بر مبناى نرخ تورم طبق شاخص ساالنه 
بانك مركزى در حق خواهان محكوم شد ايد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج مى گردد راى صادره غيابى و از تاريخ 

درج در روزنامه ظرف بيست روز پس از درج آگهى قابل واخواهى در همين شعبه است.م.الف 18053
تاريخ انتشار: 1397/5/11

مسئول دفتر شعبه 190 شوراهاى حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

آگهى ابالغ
بدينوســيله پيرو آگهى هاى قبلى بــه آقاى/خانم عليرضا طحان جوادآبادى فعال مجهول المكان ابالغ ميشــود 
در مــورد دادخواســت آقاى/خانــم اميد كليانى عليه شــما به خواســته مطالبه وجــه چك - به موجب راى شــماره 
9709977507000513 مورخه 1397/04/27  در پرونده كالســه 970161 به پرداخت مبلغ ســى و هشــت  
ميليون و يكصد و هشتاد و پنج هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ پانصد و شصت و هفت هزارو سيصد و دوازده 
ريال هزينه دادرسى و مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ريال هزينه درج آگهى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
95/11/30 الى يوم الوصول بر مبناى شــاخص بانك مركزى در حق خواهان محكوم شد ايد مراتب بدينوسيله در 
روزنامه درج مى گردد راى صادره غيابى و از تاريخ درج در روزنامه ظرف بيست روز پس از درج آگهى قابل واخواهى 

در همين شعبه است.م.الف 18054      تاريخ انتشار: 1397/5/11
مسئول دفتر شعبه 190 شوراهاى حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

آگهى ابالغ
بدينوسيله پيرو آگهى هاى قبلى به خانم ناهيد حيرانى فعال مجهول المكان ابالغ ميشود در مورد دادخواست 
آقاى حســن زنگنه ابراهيمى عليه شــما به خواسته مطالبه وجه-به موجب راى شــماره 9709977506900472 
مورخه 1397/4/24 در پرونده كالسه 970104 قرار رد دعوى صادر گرديده مراتب بدينوسيله در روزنامه درج 
مى گردد راى صادره غيابى و از تاريخ درج در روزنامه ظرف بيســت روز پس از درج آگهى قابل واخواهى در همين 

شعبه است. م.الف 18055       تاريخ انتشار: 1397/5/11
مسئول دفتر شعبه 189 شوراهاى حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

آگهى ابالغ
آقاى محمد ارضى پيرو آگهى هاى قبلى در خصوص دعوى آقاى حسين صانعى به طرفيت شما بدينوسيله ابالغ 
ميشود كه پرونده كالسه 961035 منجر به صدور اجرائيه عليه شما مبنى بر 1- مبلغ 110/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته 2- مبلغ 2/800/000 ريال هزينه دادرسى الصاق تمبر 450/000 و هزينه درج آگهى در روزنامه 
3- خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 96/11/1 تا يوم االداء كه بر مبناى نرخ تورم بانك مركزى محاسبه خواهد 
شد در حق خواهان و نيم عشر دولتى در حق دولت گرديده است لذا مرتب وفق مواد 19-118-119 قانون اجراى 
احكام مدنى يك نوبت در روزنامه محلى درج مى گردد.اين اجرائيه ده روز پس از انتشار بموقع اجراء گذارده خواهد 
شد و پس از اين براى عمليات اجرائى ابالغ يا اخطار ديگرى به شما نخواهد شد مگر اينكه محل اقامت خود را كتبا 

به قسمت اجراء اعالم نماييد.م.الف 18056     تاريخ انتشار: 1397/5/11
مسئول دفتر شعبه 189 شوراهاى حل اختالف مشهد

آگهى ابالغ
خواهان رونوشــت حصر وراثت راضيه پور اكبر فرزند على اكبر به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9709987514200568 از اين دادگاه در خواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان على اكبر پوراكبر در اقامتگاه خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر اســت به : 1- امه 
ليلى بلبل زاده(همسر)2- زينت ديز اديزى محمدآباد(همسر)3-زهرا4-مصطفى5-مهدى6-محمد7-محسن8-

طيبه9-طاهره10-مريم11-مرضيه12-فاطمه13-راضيه14-ســميه همگى پــور اكبر(فرزندان) اينك 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 مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد.م.الف 18057تاريخ انتشار: 1397/5/11 
 مسئول دفتر شعبه 312 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت صغرى ولى پور قوشخانه فرزند محمد به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9709987514200645 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنن توضيح داده كه 
شادروان حبيب اله قانعى قوشخانه در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است 
به: 1- صغرى ولى پور قوشخانه (همسر) 2- اميرحسين 3- على همگى قانعى قوشخانه (فرزندان ) اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبوريك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد.م.الف 18058
تاريخ انتشار: 1397/5/11

مسئول دفتر شعبه 312 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
خواهان رونوشــت حصر وراثت محمد مهدى فخرال على فرزند على  به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9709987514200598 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنن توضيح داده كه 
شــادروان على فخرآل على  در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر اســت به: 1- 
محمد مهدى 2- محسن 3- معصومه 4- فاطمه 5- مجيد 6- محمدعلى 7- حسين همگى فخر آل على (فرزندان) 
8-صغرا الفاظى (همســر) اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوريك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه 
شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين 

دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م.الف 18059
تاريخ انتشار: 1397/5/11

مسئول دفتر شعبه 312 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
خواهان رونوشــت حصر وراثت نرگس شريعتى فرزند ســيدرضا  به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9709987514200493 از ايــن دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنــن توضيح داده كه 
شــادروان عصمت بنى اســدى  در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر اســت به: 
1-نرگس 2- ســيد محمد 3- بى بى طاهره 4- بى بى فهيمه همگى شــريعتى (فرزندان)  اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبوريك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى 
نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م.الف 

18061
تاريخ انتشار: 1397/5/11

مسئول دفتر شعبه 312 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهى ابالغ 
خواهان آقاى/جواد جبارى راد دادخواســتى به طرفيت خوانده پرويز بهارى به خواســته مطالبه وجه مطرح كه 
به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709987501500363 شــعبه 15 شوراى حل اختالف مجتمع 
شمارهيك شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/21 ساعت 8:3 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 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 ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف18282
تاريخ انتشار: 1397/5/11

امور دفترى شعبه 15 شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد

آگهى ابالغ
در پرونــده كالســه 143/970152 و پيــرو آگهى قبلى بدين وســيله بــه آقا رضا كريمى فرزند اســماعيل 
فعالمجهــول المكان ابالغ مى گردد به موجب دادنامه شــماره 9709977594300569 مورخ 1397/5/3صادره 
از شعبه 143 دادگاه كيفرى 2 مشهد متهم هستيد به بكار گيرى اتباع خارجه فاقد پروانه كار كه به موجب دادنامه 
صادره فوق به تحمل شش ماه حبس تعزيرى كه مبلغ نه ميليون ريال جزاى نقدى به جانشينى از حبس به نفع دولت 
تعيين مى گردد و چنانچه جزاى نقدى را پرداخت ننمود مجازات اصلى (حبس) اجرا مى شود محكوم گرديده ايد راى 
صادره غيابى و قابل واخواهى است مراتب يك نوبت آگهى مى گردد كه چنانچه نامبرده به را صادره اعتراضى دارند 

ظرف مهلت بيست روز پس از درج در روزنامه به اين دادگاه تسليم نمايند. م.الف 18283
 تاريخ انتشار: 1397/05/11

مدير دفتر شعبه 143 دادگاه كيفرى دو مجتمع امام خمينى شهر مشهد

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مدينه پنجه كوبى فرزند  غالم حيدر داراى شماره ملى 3660063207 صادره 
از زهك به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالســه 970216 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نجيب اهللا درنگ فرزند شيرمحمد به شماره ملى 3610160187  صادره 
زاهــدان در تاريخ 1394/8/10 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- متقاضيه با مشــخصات فوق الذكر همســر متوفى 2- عرفان درنگ فرزند نجيب اهللا – فاقد مدارك 
سجلى فرزند متوفى 3- احسان درنگ فرزند نجيب اهللا – فاقد مدارك سجلى فرزند متوفى 4- عرفان درنگ فرزند 
نجيب اهللا – فاقد مدارك سجلى فرزند متوفى 5- محمد درنگ فرزند نجيب اهللا – فاقد مدارك سجلى فرزند متوفى 
6- سامان درنگ فرزند نجيب اهللا – فاقد مدارك سجلى فرزند متوفى 7- عمران درنگ فرزند نجيب اهللا – فاقد 
مدارك سجلى فرزند متوفى 8- اسماء درنگ فرزند نجيب اهللا – فاقد مدارك سجلى فرزند متوفى 9- حسنا درنگ 
فرزند نجيب اهللا – فاقد مدارك ســجلى فرزند متوفى 10- اســرا درنگ فرزند نجيب اهللا – فاقد مدارك ســجلى 
فرزند متوفى 11- نيايش درنگ فرزند نجيب اهللا – فاقد مدارك ســجلى فرزند متوفى 12- سعدنا درنگ فرزند 
نجيب اهللا – فاقد مدارك سجلى فرزند متوفى 13- گلپرى كاشانى – فاقد مدارك سجلى همسر متوفى 14- شكيال 
نوروزى – فاقد مدارك سجلى همسر متوفى 15- ماه بى بى دامن خشك فرزند عبدالصمد به ش ش 513 صادره 
زابل مادر متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1178
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان

آگهى ابالغ اخطار اجرايى به خوانده مجهول المكان
بدينوسيله به آقاى رضا طيبى كارگر فرزند حسن ابالغ مى گردد كه به موجب رأى شماره 35-718 صادره از 
پرونده كالســه 8/97/369 شــعبه 8 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار محكوم شده ايد به پرداخت مبلغ يك 
صد ميليون ريال به انضمام هزينه و تاخير و تاديه و ديگر هزينه هاو خسارات دادرسى در حق آقاى الياس شيرخانى 
فرزند حجى قربان كه پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مى بايستى مفاد آن را به موقع اجرا بگذاريد. در 

غير اين صورت برابر قانون از سوى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف اقدام قانونى صورت خواهد پذيرفت.
دبير شعبه 8 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهــى ابــالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقــاى محمد جواد رفيعــى پور فرزند 
محمدعلى

خواهان آقاى مســعود كامران و ... دادخواســتى بــه طرفيت خوانده آقاى محمد جــواد رفيعى پور فرزند 
محمدعلى به خواســته اثبات مالكيت نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 
4/028 هكتــار باقيمانــده پالك ثبتى 52 فرعى از 63 اصلى بخش 8 كنگان مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به 
شــماره پرونده كالسه 9709987728100227 شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان جم ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/6/20 ساعت 9/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خودنســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م الف/211
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان جم

دادنامه
پرونــده:9609981227100525 نظــر بــه مجهــول المــكان بــودن خوانــدگان پرونده تصميــم نهايى 
9709971227100356 براى يك بار انتشار آگهى مى گردد.خواهان:سينه قاسمى ف مسيب با وكالت محسن 
احسانى ف ولى اله خواندگان:1-رضا 2-مرجان 3-محمدعلى 4-مهدى5-مژگان همگى ياورى سمنانى –مجهول 
المكان ((رأى دادگاه)):در اين پرونده محسن احسانى به وكالت از سكينه قاسمى ف مسيب اصالتا و به قيوميت 
از هانيه ياورى سمنانى به طرفيت خواندگان مژگان-محمدعلى-مهدى-مرجان و رضا ياورى سمنانى به خواسته 
صدور حكم مبنى بر مطالبه وتقسيم سهم االرث و در صورت غيرقابل تقسيم، فروش و پرداخت وجه حاصل از 
فروش به نســبت قدرالسهم هريك از وراث با احتساب خسارات دادرسى اقامه دعوى نموده به موجب گواهى 
حصر وراثت شــماره 92/457-92/10/15 شعبه دوم شــوراى حل اختالف شهرى محمودآباد مرحوم شكرا... 
يــاورى ســمنانى در تاريخ 91/8/13 فوت نمــوده و خواهان و خواندگان وراث قانونى متوفى مى باشــند وكيل 
خواهان اموال مورث اصحاب دعوى را شامل شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آهومحله محمودآباد 
و وجوه موجود در حســاب هاى بانكى مورث آنان بوده كه دادگاه درخصوص پالك ثبتى (شــماره 1823 فرعى از 
قطعه صد تفكيكى از صدوپنجاه و چهار افرازى از 13 اصلى واقع در قريه محمودآباد جزء دهستان اهلمرستاق 
بخش 10 ثبت محمودآباد)كه پنج دانگ آن متعلق به مرحوم شكرا... ياورى سمنانى بوده و پاسخ استعالم ثبتى 
نيز به اين امر داللت دارد موضوع را به كارشناس ارجاع نمود كه براساس نظريه ابرازى كارشناس پالك مذكور 
غيرقابل تقسيم اعالم گرديد وسهم هريك ازوراث را از محل فروش پالك ثبتى(براساس سهم پنج دانگ مورث 
آنان)به اين ترتيب اعالم نمود ارزش پنج دانگ سهم مرحوم شكرا... ياورى سمنانى به مبلغ 3,596,000,000 
ريال كه به اين ترتيب1-سكينه قاسمى  همسر متوفى 449,500,000 ريال2-مژگان و مرجان و هانيا سمنانى 
دختــران متوفــى هريك مبلــغ 349,611,111 ريال3-مهدى،رضا و محمدعلى ياورى ســمنانى پســران متوفى 
هريك به مبلغ 699,222,222 ريال و به عالوه براساس پاسخ استعالم از بانك هاى ملت و صادرات محمودآباد 
موجودى حساب مورث اصحاب دعوى جما به مبلغ 267,820,000 ريال مى باشد با توجه به مراتب فوق و عدم 
ايــراد و اعتراض به نظريه كارشــناس(درخصوص ارزش پالك ثبتى و ســهم هريــك از وراث)النهايه دادگاه به 
جهــت غيرقابل تقســيم بودن ماترك و مســتندا به مواد 198و519 ق آ د م و مــواد 317-302-315-300 
از قانون امور حســبى حكم به فروش ماترك مرحوم شــكرا... ياورى ســمنانى (پالك ثبتى فوق الذكر)و تقسيم 
وجــه حاصر از فروش به انضمام موجودى حســاب هاى بانكى(مبلغ فوق الذكر)و تقســيم وجه حاصل ازفروش 
بين وراث به نســبت ســهم هريم از آنان از ماترك صادر واعالم مى گردد.هم چنين خواندگان به نحو تساوى به 
پرداخــت 4,826,500 ريال هزينه دادرســى و 2,000,000 ريال حــق الوكاله وكيل در حق خواهان محكوم مى 
گردد.رأى دادگاه غيابى بدوا ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و بيست روز پس از آن 

قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد-كرمانى خليلى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به صاحب و حميد هردو رمضانى ف حسن
خواهان شــهال مختارى مهماندوستى دادخواستى به طرفيت خواندگان صاحب و حميد رمضانى به خواسته 
صدور حكم به اثبات فســخ مبايعه نامه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9609981210200355 
شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى آمل ثبت و وقت رســيدگى 97/8/5 ســاعت9 تعيين گرديد كه حسب دستور 
دادگاه،طبــق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنــى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهــان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشــار آگهى مى گردد تا خوانــده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى(حقوقى)آمل-ساناز فالح

اجراييه
محكوم له: حســين خســروداد محكوم عليه:مازيــار دارويى-مجهول المكان به موجب رأى شــماره 820-
96/9/11 شــعبه دهــم شــوراى حل اختــالف آمل كه قطعيــت يافته محكوم عليه محكوم اســت بــه پرداخت 
146,000,000 ريال اصل خواســته و 3,715,000 ريال هزينه دادرســى و تاخيــر تاديه از تاريخ 96/3/27 
تــا اجــراى حكم در حــق محكوم له به انضمام نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت.به اســتناد ماده 19 آيين 
نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف اســت 
پــس از ابــالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
بــه ، يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهــد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا 

دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف آمل-هرمز عباسى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به يعقوب هاشمى اصل
خواهان ســيد صادق حســينى دادخواستى به طرفيت خوانده يعقوب هاشــمى به خواسته وقت رسيدگى 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه9709982073800022  شعبه 8 دادگاه خانواده سارى ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 97/5/10 ســاعت 9 صبح تعيين كه حسب دســتور دادگاه ، طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خواهان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى-معصومه جهانشاهى

اجراييه
ش پ :4/97/43 محكوم له: ســيد حســن انگشــتان با وكالت على اســفنديارى محكوم عليهم:1-پوريا 
مهرنوش-مجهول المكان 2-فخرالدين روحى-روســتاى المشير به  موجب رأى 512-96/7/25 شعبه چهارم 
شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اند به پرداخــت تضامنى 72,500,000 ريال 
اصل خواســته و 971,200 ريال هزينه دادرســى و 2,610,000 ريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررسيد تا اجراى كامل حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد در 
حق خواهان و نيم عردولتى. به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف 
اســت:پس از ابــالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يــا ترتيبى براى پرداخت 
محكــوم بــه يا انجام تعهد و مفــاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقــدام قانونى براى اجراى احكام 

مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :5/96/394 محكــوم له: شــركت پخش پديــده پايدار به نمايندگى مهران عبــدى با وكالت يحيى 
ديانى خوشابى  و محمد فرج پور محكوم عليه:سيد على عمادى –مجهول المكان به موجب رأى 94/12/8-592 
شــعبه 5 شوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت چهل و دو ميليون 
ريال اصل خواســته و پرداخت ســيصدوپنجاه هزارريال هزينه دادرســى 1,512,000 ريال حق الوكاله وكيل 
و خســارت تاخيــر تاديه از تاريخ سررســيد چــك هــا 995964/521-93/7/15 و 995965   93/7/15-
93/7/30 تا زمان اجراى حكم و پرداخت نيم عشــردولتى و هزينه اجرايى.به اســتناد ماده 29 قانون شوراى 
حــل اختــالف مصوب 1394 و مــاده 34 اجراى احــكام مدنى محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابــالغ اين برگ 
اجراييــه ظــرف 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 دادگاه يا دادگســترى محل تحويل 

خواهد شد.م/الف
 مسئول دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف سارى

     
اجراييه

ش پ :5/96/395 محكــوم له: شــركت پخش پديــده پايدار به نمايندگى مهران عبــدى با وكالت يحيى 
ديانى خوشابى  و محمد فرج پور محكوم عليه:سيد على عمادى –مجهول المكان به موجب رأى 94/12/8-593 
شــعبه 5 شــوراى حل اختالف ســارى كــه قطعيت يافته محكــوم عليه محكوم اســت به پرداخت ســيصدوچهل 
هزارريــال هزينــه دادرســى 884,160ريــال حق الوكالــه وكيل و خســارت تاخيــر تاديه از تاريخ سررســيد 
93/5/031)681534 – 93/5/31 تا زمان اجراى حكم و پرداخت نيم عشردولتى و هزينه اجرايى.به استناد 
ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 و ماده 34 اجراى احكام مدنى محكوم عليه مكلف است:پس 
از ابــالغ ايــن بــرگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به 
يــا انجــام تعهد و مفــاد رأى بدهد در غير اين صــورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجــراى احكام دادگاه يا 

دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :5/96/960016 محكــوم له: ســميه خســروپور ف منوچهر محكوم عليه:عبــاس عظيمى لولتى ف 
ابوتراب-مجهول المكان به موجب رأى 9709972073500020 شعبه 5 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت 
يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت يكصدميليون ريال اصل خواسته و يك ميليون و سيصدونودوپنج 
هزارريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از 96/10/23 و پرداخت نيم عشردولتى و هزينه اجرايى.
به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 و ماده 34 اجراى احكام مدنى محكوم عليه مكلف 
اســت:پس از ابــالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يــا ترتيبى براى پرداخت 
محكــوم بــه يا انجام تعهد و مفــاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقــدام قانونى براى اجراى احكام 

دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده:9709982073500014 دادنامــه:9709972073500173 خواهان:قربــان كرگانرودى ف 
اميرحســين خوانده:كمال احمدى قاچارى –مجهول المكان  درخصوص دعوى قربان كرگانرودى ف اميرحسين به 
طرفيت كمال احمدى قاچارى به خواســت مطالبه وجه مبلغ پنجاه ميليون ريال موضوع يك فقره چك به شــماره 
43/4458-96/12/20 عهده بانك انصار شــعبه امير مازندرانى سارى با احتساب هزينه دادرسى و خسارت 
تاخير تاديه باتوجه به محتويات پرونده و مالحظه تصوير مصدق چك موصوف و گواهينامه عدم پرداخت صادره 
منضم به آن نظر به اين كه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا حضور نيافته و اليحه اى ارسال ننموده 
بدين لحاظ ادعا و مســتندات ابرازى خواهان مصون ازهرگونه ايراد يا دفاعى واقع توجها به وجود اصل چك در 
يد خواهان و بااستصحاب بقاى دين دعوى خواهان وارد و ثابت تشخيص مستندا به مواد 310و313 ق تجارت 
و مــواد 198و519و522 ق آ د م مصــوب 79 حكم به محكوميت خوانده بــه پرداخت پنجاه ميليون ريال اصل 
خواســته و پرداخت هفتصدوهفتادهزارريال هزينه دادرسى و خســارت تاخير تاديه از 96/12/20 تا اجراى 
حكم براساس تغيير شاخص تورم اعالمى بانك مركزى كه هنگام اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر 
و اعالم مى دارد .رأى صادره غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از آن 

ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف سارى-عبدالحسين مبينى
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 نصب تابلوها و عاليم ايمنى در مكان هاى
 پر خطر شهرى

ــوراى عالى  ــات ش ــرى جلس ــر از س ــى ديگ يك
ــهردارى با حضور  ــت كار ش ــت فنى و بهداش حفاظ
ــت معاونت خدمات شهرى، سرپرست اداره  سرپرس
ــور مالى، رئيس  ــور قراردادها، مدير ام حقوقى و ام
ــئول  ــانى و خدمات ايمنى و مس ــازمان آتش نش س

ايمنى و بهداشت شهردارى اراك برگزار گرديد.
ــان آور  ــل زي ــث عوام ــه مبح ــداى جلس در ابت
ــريح شد و سپس موضوعاتى  فيزيكى براى اعضا تش
ــت پايش عملكرد  ــال چك ليس از قبيل تهيه و ارس
ــات ادارى و نيروهاى خدماتى جهت  پيمانكار خدم
ــى  ــه تمامى حوزه ها، برگزارى دوره آموزش پايش ب
 HSE ــنل برق كار و رابطين ــى برق براى پرس ايمن
ــه ايمنى و  ــى تاييدي ــهردارى، بررس ــاى ش حوزه ه
بهداشت پيمانكاران در تمامى قراردادهاى مجموعه 
ــازمانى  ــال برنامه خود مراقبتى س ــهردارى، ارس ش

براى مركز بهداشت، در اين جلسه مصوب گرديد.
از  ــگيرى  پيش ــه  جلس ــات  مصوب ــرى  پيگي
ــع آورى  ــذا و جم ــه از آب و غ ــاى منتقل بيمارى ه
ــان پارك ها،  ــردان مواد غذايى و اغذيه فروش دوره گ
تكميل چك ليست هاى پايشى پارك ها توسط رابط 
ــد حقوقى  ــه به گزارش واح ــا با توج HSE پارك ه
ــتان ها جهت  ــوادث پارك ها و بوس ــوص ح در خص
ــتى، پيگيرى موضوع  ــى و بهداش ــع نواقص ايمن رف
ايمنى اصناف و مراكز تجارى و بازار توسط سازمان 
ــارژ لوازم كمك هاى  ــانى و اداره بحران، ش آتش نش
ــش گانه شهردارى  ــازمان ها و مناطق ش اوليه در س
ــم ايمنى  ــب تابلوها و عالي ــه، نص ــاى تابع و حوزه ه
ــط اداره روابط  ــهرى توس ــاى پر خطر ش در مكان ه
ــا همكارى  ــهردارى اراك ب ــى و بين الملل ش عموم
ــت  ــدات الزم جه ــى تمهي ــد HSE و پيش بين واح
ــهرى از طريق  ــت ش انعكاس نواقص ايمنى و بهداش
ــامانه 137 از ديگر مواردى بود كه در اين جلسه  س

مصوب گرديد.

 كسب رتبه برتر توزيع برق هرمزگان
 در جشنواره انتشارات روابط عمومى

ــركت توزيع نيروى برق استان هرمزگان در   ش
ــنواره ملى انتشارات روابط عمومى  سيزدهمين جش

موفق به كسب رتبه برتر شد.
ــش خالقيت ،  ــد در بخ ــركت موفق ش ــن ش اي
نوآورى و ايده پردازى دربخش  انتشارات رتبه برتر 

اين جشنواره را كسب كند.
ــارات روابط  انتش ــنواره ملى  ــيزدهمين جش س
ــات دولتى  ــازمانها و موسس ــور س ــا حض ــى ب عموم
ــران ــور در ته ــر كش ــى از سراس ــش خصوص  و بخ

 برگزار شد.

ــى اخبار ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب شركت آب منطقه اى هرمزگان،  بـندرعبـاس
ــت از منابع آب  ــوراى حفاظ ــت پنجمين ش در نشس
ــزگان با ارائه  ــركت آب منطقه اى هرم مديرعامل ش
گزارشى وضعيت منابع آب شرب و كشاورزى استان را 

در شرايط كنونى تشريح نمود .   
هوشنگ ماليى گفت : درست است كه سدهاى 
ــتان در شرايط بحرانى قرار دارند و خشك شده اند  اس
ــيده اند اما با همكارى و همدلى  يا به حجم مرده رس
ــتان و همراهى استاندارمحترم  كليه دستگاههاى اس
ــبانه روزى كاركنان شركت آب  و همچنين تالس ش
ــهرهاى بندرعباس ،  ــرب ش منطقه اى تامين آب ش
ــتاهاى مسير با مشكل و چالش خاصى  خمير و روس
روبرو نيست. وى افزود : منابع تامين آب شرب تا پايان 
ــاه جوابگوى مصرف مردم خواهد بود و با اهتمام  آذرم
ــرايط  ــهروندان مى توانيم از اين ش و صرفه جويى ش
ــى و بارش ها در  ــخت عبورنماييم و به رحمت اله س

 فصل پاييز و زمستان اميدوار باشيم. مديرعامل شركت
ــاره به طرح هاى تامين   آب منطقه اى هرمزگان با اش
آب  اظهار داشت: تمامى طرح ها و پروژه هاى تامين آب  
مثل حفارى و  تجهيز 10 حلقه چاه حاشيه سد شميل– 
 تهيه و اجراى خط انتقال  آب – جمع آورى نشتاب –

 آماده سازى پمپاژه حجم مرده سد استقالل – اجاره 
چاههاى كشاورزى شميل و نوسازى فاز يك خط اول 
ــرع وقت انجام شده و يا در  ميناب – بندرعباس در اس
دست اقدام مى باشد. ماليى تصريح نمود : حفر سه تا 

چهار چاه جديد نيز جهت شرايط اضطراى در دستور 
كار است كه در صورت بروز حادثه يا خرابى ساير چاهها 
وارد مدار خواهند شد و با اين تدابير حداقل در تامين 
ــرب مردم مشكلى نخواهيم داشت. وى با بيان  آب ش
ــتى  اينكه ما هم اكنون از چاههاى ميناب هيچ برداش
نداريم  ، افزود : ميزان برداشت را از منابع آب شهرستان 
ميناب كاهش داديم و ذخيره سد استقالل بيشتر نقش 
پدافندى دارد. درادامه استاندار هرمزگان ضمن تشكر 
از همكارى مردم و خانواده ها در بحت صرفه جويى و 

مصرف بهينه آب اظهار داشت : با تالش و همت متوليان 
آب دراستان بخصوص شركت آب منطقه اى هرمزگان 
اكنون مديريت و تامين آب شهرهاى بندرعباس ، بندر 
ــرايط نرمال و آرامى  ــتاهاى مسير در ش خمير و روس
ــتگى آبيارى فضاى  ــزود : بايد وابس ــرار دارد . وى اف ق
ــرب به طور كامل قطع شود  ــبز شهردارى از آب ش س
ــتاى ايجاد فضاى سبز و خرم شهرى از ساير   و در راس
ــتفاده از پساب  ظرفيت ها مانند ( مجوز حفر چاه- اس
ــده آب و فاضالب و ...) در اختيار شهردارى  تصفيه ش

ــت . دكترهمتى با بيان  ــرار خواهد گرف بندرعباس ق
ــزگان و مصرف باالى  ــتان هرم خود كنترلى مردم اس
ــاير استانها ، تاكيد نمود : شهرك ها ، ادارات  آب در س
و دستگاههاى استان كه فضاى سبز بااليى دارند بايد 
شناسايى و كنترل شوند و اگر مصرف آب آنها باالست 
ــرانه باالى  ــاره به س تذكر داده و قطع گردد. وى با اش
ــتان نسبت به برخى استانها گفت:  مصرف آب در اس
ــى دارد ، اگر  ــرف خانگ ــهرى مص ــد آب ش  65 درص
 خانواده ها از وسايل كاهنده استفاده نمايند از متحمل شدن
 هزينه هاى باالتر در آينده كه همانا كمبود و قطعى آب 
در اقليم آب و هوايى بسيار گرم استان است ، جلوگيرى 
ــتاندارهرمزگان در پايان افزود : اگر  خواهند نمود. اس
ــرايط را حفظ كنيم از  ــال جارى ش بتوانيم تا پايان س
خرداد سال آينده فاز بعدى آبشيرينكن وارد مدار شد 
و مشكل تا حدودى برطرف خواهد شد و تا پايان سال 
ــختى هاى تامين آب شرب در استان  98 قطعى و س

هرمزگان به طوركامل حل خواهد شد.

تا پايان سال 98 قطعى و سختى هاى بخش تامين آب 
شرب در استان هرمزگان به طور كامل حل مى شود

وژه افزایش ظرفیت  بھره برداری پر
یع آستارا شبکه برق انتقال و فوق توز

در راستاى بهبود قابليت اطمينان  ــوق توزيع در گـيــالن ــال و ف ــبكه انتق ش
ــيهاى  ــتارا و جلوگيرى از بروز خاموش ــتان آس شهرس
ــته و گسترده، پروژه افزايش ظرفيت شبكه برق  ناخواس

انتقال و فوق توزيع شهرستان آستارا اجرا شد.
ــركت  مهندس «عظيم بلبل آبادى» مدير عامل ش
سهامى برق منطقه اى گيالن در خصوص پروژه افزايش 
ظرفيت شبكه برق انتقال و فوق توزيع شهرستان آستارا 
گفت: با توجه به توسعه شهرى روز افزون شهرستانهاى 
استان گيالن و على الخصوص شهرستان آستارا  وگرماى 
بى سابقه هوا در سال هاى اخيركه منجر به افزايش بسيار 
زياد مصرف برق شده است، شركت برق منطقه اى گيالن 
با توجه به رسالت خود در راستاى حفظ پايدارى شبكه 
ــهاى انتقال و فوق توزيع استان به خصوص  برق در بخش
ــتان 97 و بر اساس مطالعات انجام شده، نسبت  در تابس
به اجرا و بهره بردارى از پروژه  افزايش ظرفيت شبكه برق 

انتقال و فوق توزيع شهرستان آستارا اقدام نمود.
ــروژه افزايش ظرفيت  ــتا پ وى افزود: در همين راس
بخش انتقال پست 20/63/230 كيلوولت آستارا از 40×2 
به 125+40×1 مگاولت آمپر به ارزش 144 ميليارد ريال 
(افزايش 106 درصدى ظرفيت توان الكتريكى) و پروژه 
افزايش ظرفيت بخش فوق توزيع در پست 20/63/230 
ــتارا از 15×3 به 15+30×2 مگاولت آمپر به  كيلوولت آس
ــال (افزايش 67 درصدى ظرفيت  ــارد ري ارزش 65 ميلي
ــيد و هم اينك اين  ــوان الكتريكى) اجرا و به اتمام رس ت
ــند. براى  ــا آماده افتتاح و بهره بردارى مى باش پروژه ه
ــارد ريال هزينه ــوع 209 ميلي ــروژه در مجم ــن دو پ  اي

 شده است.

 برگزاری نشست مدیران شرکت 
آبفای جنوبغربی با ائمه جمعه و جماعات 

ــات الزم و  ــور تبليغ ــه منظ ــا ب ب پيشگيرى از مصارف غير ضرور آب آبفاى تهران
ــت مديران آبفا با ائمه جمعه و  ــومين نشس ــرب ، س ش
جماعات و معتمدين شهرستان اسالمشهر برگزار گرديد. 
ــركت آبفاى جنوبغربى  به گزارش روابط عمومى ش
ــتان تهران در اين نشست يك روزه كه طى روز پنج  اس
شنبه چهارم تير ماه و پس از جلسات مديران اين شركت 
ــتانهاى بهارستان و رباط كريم و  با ائمه جماعات شهرس
ــركت در سالن جلسات آبفاى  با نظر مدير عامل اين ش
ــهر برگزار گرديد . ضرورت مديريت  شهرستان اسالمش
ــراف  مصرف بهينه و لزوم پرهيز از مصارف بى رويه و اس
ــهروندان و مشتركين محترم  ــاميدنى توسط ش آب آش
ــى ، ميزان و منابع  ــن موضوعات كمى و كيف و همچني
ــتحصال و توليد و توزيع آب آشاميدنى و چالشهاى  اس
ــى از مصارف غير ضرور و عدم رعايت الگوى مصرف  ناش

مورد بحث و بررسى قرار گرفت . 
ــه كه با حضور 40 نفر از ائمه جماعات  در اين جلس
ــهر ، چهاردانگه ،  ــهرهاى اسالمش ــور ش ــاجد مح  مس
احمد آباد مستوفى ، واوان و ميان آباد م همچنين مديران 
امور آبفاى اين شهرها برگزار شد ، ضمن بازديد ميدانى 
ــتگاه پمپاژ و  ــات و ايس از تصفيه خانه فاضالب ، تاسيس
ــهر و اعالم پيام مدير عامل  ــتان اسالمش مخازن شهرس
ــرف و پرهيز از  ــركت ، موضوع فرهنگ مديريت مص ش
ــاميدنى از سوى شهروندان و  مصارف غير ضرور آب آش
ــتركين محترم على الخصوص در ايام پيك مصرف  مش
ــهرها و كارشناس روابط  و فصل گرم با بيانات مديران ش
ــى  عمومى آبفاى جنوبغربى مورد تاكيد و بحث و بررس

قرار گرفت . 

 تغییر نگرش به استفاده بھینه از برق
 و توسعه انرژی ھای تجدید پذیر

ــى مديران ارشد  نشست هم انديش صنعت آب و برق با نمايندگان مردم سـمـنـان
ــالمى و فرمانداران  ــتان در مجلس شوراى اس شريف اس

شهرستان هاى استان سمنان برگزار شد .
ــركت توزيع برق استان در اين نشست  مديرعامل ش
گفت: مديريت سمت تقاضا يك نياز واقعى است و تغيير 
نگرش به استفاده بهينه از برق و مديريت مصرف و توسعه 
انرژى هاى تجديد پذير براى توليد برق صرفاً بهترين گزينه 

نيست ، تنها گزينه است .
سيدمحمد موسوى زاده به علل كاهش سطح توليد 
نيروگاه ها ، افزايش مصرف برق و خاموشى هاى اخير اشاره 
كرد و افزود : محدوديت توليد برق در نيروگاه هاى برق آبى 
به دليل كاهش بارندگى ها و كم شدن ذخيره آب سدها در 
توليد نيروگاه هاى برق آبى ، از 11 هزار مگاوات به پنج هزار 

مگاوات كاهش يافته است .
وى با عنوان اين كه افزايش همزمان دماى كل كشور 
به صورت متوسط بين يك تا 1,5درجه سانتى گراد، از ديگر 
علل افزايش مصرف انرژى است يادآور شد : افزايش سطح 
رفاه و تغيير رفتار مصرفى مشتركان از سمت كولرهاى آبى 
ــمت كولرهاى گازى و اسپيلت هاى غير استاندارد،  به س
ــت كه منجر به زياده روى در مصرف   از جمله مواردى اس

انرژى الكتريكى شده است .
ــرف پيك بار از  ــح كرد: كاهش ميزان مص وى تصري
ــتقيم نرخ تعرفه ها مبتنى بر فصول و  طريق كنترل مس
 زمان هاى مختلف ، كاهش هزينه توليد و صرفه جويى در 
سرمايه با بهبود ضريب بار و بهينه كردن مصرف به طورى 
كه نياز به ساخت نيروگاه جديد براى پوشش مصرف پيك 

نباشد ، از جمله اين سياست گذارى ها به شمار مى رود.

 شناسایی ۲۰ ھزار کودک بازمانده
 از تحصیل در گلستان

مديركل آموزش و پرورش گلستان  ــزار كودك گـلسـتـان ــش از 20 ه ــت: بي گف
بازمانده از تحصيل در مقاطع مختلف تحصيلى در استان 
ــى از آنان به  ــت بخش ــه دنبال بازگش ــه ب ــود دارد ك  وج

تحصيل  هستيم.
 احسان گوهرى راد در نشست خبرى اظهارداشت: براى 
سال تحصيلى آينده پذيراى 345 هزار دانش آموز در مقاطع 
ــطه اول و دوم هستيم كه در 2 هزار و 400  ابتدايى، متوس
مدرسه مشغول تحصيل خواهند شد.  وى افزود: قريب به 
20 هزار فرهنگى در قالب رسمى، پيمانى و حق التدريس در 
مدارس استان امر آموزش را برعهده دارند.  مديركل آموزش 
ــتان ادامه داد: اين بخش مانند همه حوزه ها  و پرورش اس
درگير مشكالت اقتصادى است و در بسيارى موارد و مسائل 
با مشكل مواجه خواهيم شد. در مواردى مانند كيفيت بخشى 
و سرانه هاى آموزشى دچار مشكل هستيم و در اين شرايط 
بايد به مديران مدارس حق بدهيم كه پيگير كار مشاركتى 
باشند.  گوهرى راد ادامه داد: اولويت نخست ما اين است كه 
در ابتداى مهرماه همه كالس هاى ما داراى معلم باشد و اگر 
كالس درسى معلم نداشته باشد همكاران ادارى بايد ابتدا 
كالس درس را پر كنند و بعد مشغول كار ادارى خود شوند.  
ــوزان و نارضايتى  ــث هدايت تحصيلى دانش آم وى در بح
برخى خانواده ها از اين موضوع هم گفت: سياست هاى نظام 
تعليم و تربيت اين است كه بايد در طول برنامه ششم توسعه 
50 درصد دانش آموزان به سمت رشته هاى فنى و حرفه اى 
و كارودانش هدايت شوند. ممكن است برخى اوقات آنچه 
كه خانواده ها انتظار دارند رخ ندهد اما همه اين كارها براى 
اين است كه پس از پايان دوره تحصيل دانش آموزان بتوانند 

شغلى براى خود دست و پا كنند..


