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آگهى مفقودى
مجوز حمل سالح شكارى نخجير ساچمه زنى كوسه 1 ساخت ايران به شماره SH765481-1835  و همچنين 
به  شماره سريال كارت سالح 1739214به تاريخ صدور 1/6/94 بنام غالمرضا اسماعيل نيايى  مفقود گرديده ، 

از درجه اعتبار ساقط است .ايالم

برگ ســبز ســپند پى كى آى به شــماره پالك 753 ب 29 ايران 26 مدل 1385 بنام مهســا اميدوار مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

ســند كمپانى ســپند پــى كى آى به شــماره پــالك 753 ب 29 ايــران 26 مدل 1385 به شــماره شاســى 
PSV6815069377 و به شــماره موتورM131716004  به نام خانم مهســا اميدوار مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

شناســنامه(برگ سبز) خودرو وانت دوكابين سيســتم تويوتا تيپ هايلوكس2700cc برنگ سفيد-روغنى 
مدل 2012 بشــماره موتور 2TR5112697 و شماره شاسى MR0FX22GXC1332345 و شماره پالك ايران 

73-378 ب 48 به نام نظر خادمى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناســنامه(برگ ســبز) خودرو سوارى سيستم سايپا تيپ 132 برنگ ســفيد-روغنى مدل 1390 بشماره 
موتور 4230131 و شــماره شاســى S5420090055725 و شماره پالك ايران 45-213 ص 22  به نام فاطمه 

موسى پور بردسيرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت موتور و ســند موتور هوندا 125 ش موتور 3024191 شاسى 8832971 پالك تهران81867-46 
به نام محمدرضا معصومى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

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

برابر راى شماره 139760316014001102 مورخه 1397/4/12 هيات اول/ دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه 
دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد امير منتى بر شــاهى فرزند درويش بشــماره شناسنامه 180 
صادره از داالهو در ششــدانگ ســاختمان به مســاحت 101/57 مترمربع پالك فرعى از 11 و 19 اصلى واقع در 
كرمانشــاه بخش 3 حومه حوزه ثبت ملك كرمانشــاه به آدرس ده مجنون خيابان 18 مترى نيازى كوى 6 مترى سينا 
پالك 29 با خريدارى مع الواسطه از زارع صاحب نسق آقاى خان مراد قاسمى فرزند حسن 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: 97/5/1- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/16- م الف/3973
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000939-1397/2/20 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى عباسعلى سرگزى فرزند رضا بشماره شناسنامه 37 صادره از زابل در ششدانگ يك باب 
خانه به مســاحت 300 مترمربع در قســمتى از پالك 831 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهر زابل 
كوچه اسالم آباد منشعبه از ميدان امام رضا (ع) خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم كيخا محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار 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 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/783– تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 97/5/1 - 

تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/5/16
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000669-1397/2/15 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حسين صارمى فرزند همت بشماره شناسنامه 26323 صادره از زابل در ششدانگ اعيان 
يك باب خانه به مساحت 192 مترمربع در قسمتى از پالك 2 فرعى از 985 اصلى واقع در بخش يك سيستان شهر 
زابل كوچه 27 منشعبه از خيابان نيمروز خريدارى از مالك رسمى آقاى موسى شيخ نورى محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار 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 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/784– تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 97/5/1 - 

تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/5/16
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شماره 1396114422002001010-1396/12/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم زهرا اتحادى فرزند گل حسين بشماره شناسنامه 11 صادره از زابل در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 155/30 مترمربع در قسمتى از پالك 991 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيستان 
شهرســتان زابل بختيارى 16 خريدارى از مالك رســمى آقاى محمد نخعى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/772– تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 97/5/1 - تاريخ انتشار 

نوبت دوم: سه شنبه 1397/5/16
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شكايت دارا شفيعى بر عليه غالمرضا غالم پور به اتهام خيانت در امانت مطرح كه به شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالســه 9609988604700936 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق) ثبت 
و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/26 ساعت 08/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم 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 الف/1016
(قاضى شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت
خانم ها مريم و ناهيد شــهرت هر دو ربانى (نام خانوادگى از ربانى قريه عباس به ربانى تغيير يافته اســت) 
فرزنــدان قربان به شــماره شناســنامه 25076 و 21502 و شــماره ملــى 0680243801 و 0680207971 
صــادرات از بجنــورد برابر مشــروحه شــماره 97/6781 و 97/6780 مورخ 1395/05/01 با تســليم دو برگ 
استشهاديه كه صحت امضاء شهود مذكور در آن در دفتر اسناد رسمى شماره 21 شهرستان بجنورد گواهى شده 
است مدعى شده اند كه سند مالكيت چهار دانگ از ششدانگ بالسويه ( هر يك نسبت به دو دانگ) از پالك هاى 
2932 فرعى و 2933 فرعى از 169 اصلى واقع در بخش دو بجنورد به شماره ثبت 39556 و 39557 صفحات 
22 و 25 دفتر 189 به شماره چاپى 374835 و 374838 و 374834  و 374840 به علت نامعلومى مفقود شده 
اســت درخواســت صدور سند المثنى نوبت اول نموده.لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت 
آگهى مى شود تا هر كس مدعى انجام معامله نسبت به ملك مذكور بوده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى 
باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
يا سند معامله تسليم نمايد.بديهى است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى اقدام خواهد كرد.
تاريخ انتشار: 1397/05/16

عليخان نادرى- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت
خانم ها زهرا و اعظم شهرت هر دو ربانى ( نام خانوادگى از ربانى قريه عباس به ربانى تغيير يافته است) و 
صنم ربانى قريه عباس فرزندان قربان به شماره شناسنامه 20540 و 240 و 20539 شماره ملى 0680198318 
و 0681770740 و 0680198301 صادره از بجنورد برابر مشروحه شماره 97/6775 مورخه 1397/05/01 
با تســليم دو برگ استشــهاديه كه صحت امضاء شــهود مذكور در آن در دفتر اسناد رسمى شماره 21 شهرستان 
بجنورد گواهى شده است مدعى شده اند كه سند مالكيت ششدانگ بالسويه ( هر يك نسبت به دو دانگ) پالك 
هاى 2934 فرعى و 2935 فرعى از 169 اصلى واقع در بخش دو بجنورد به شماره ثبت هاى 39559 و 39560 
صفحات 31 و 34 دفتر 189 به شــماره چاپى هاى 374844 و 374845 و 374846 و 374843 و 374842 و 
374841 به علت نامعلومى مفقود شــده است درخواست صدورسندالمثنى نوبت اول نموده.لذا طبق ماده 120 
آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى مى شــود تا هر كس مدعى انجام معامله نســبت به ملك مذكور بوده 
و يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد ظرف مدت 10 روز پس از انتشــار آگهى به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله تسليم نمايد . بديهى است چنانچه در ظرف مهلت 

مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالكيت المثنى اقدام خواهد كرد.
تاريخ انتشار: 1397/05/16

عليخان نادرى-رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مهدى متولى بشــماره ملى 0040835375 به اســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواستى به شماره 970272 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان آقاى عيسى متولى 
به شماره شناسنامه 2 در تاريخ 97/5/3 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند 
از: 1- آقاى مجيد متولى فرزند عيسى به ش ش 11950 صادره از تهران پسر متوفى 2- آقاى مهدى متولى فرزند 
عيسى به ش ش 2325 صادره از تهران پسر متوفى 3- آقاى منصور متولى فرزند عيسى به ش ش 44 صادره از 
دماوند پسر متوفى 4- خانم فريبا متولى فرزند عيسى به ش ش 2 صادره از دماوند دختر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى 
از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/5365
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عبدالوهاب بلوچ زهى داراى شناســنامه شماره 5250106536 بشرح دادخواست به كالسه 88/97 
از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان شيران بلوچ زهى بشناسنامه 
5258726584 در تاريــخ 1396/11/11 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- عبدالوهــاب بلوچ زهى به ش ملى 5250106536 ، 2- مــراد بى بى بلوچ زهى به ش ملى 
5258744396 ، 3- شــيما بلــوچ زهى به ش ملى 5250137962 فرزنــدان متوفى 4- ناز خاتون بلوچ فرزند 
عبدالرحمن به ش ملى 5258879062 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م الف/88
درا رئيسى - رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نيكشهر

                                                         رونوشت آگهى حصر وراثت 
ستاد ديه استان كهگيلويه و بويراحمد به نمايندگى آقاى على احمدى به شرح دادخواست به كالسه 970180 
از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان زهراب شفايى سى سخت به 
شماره شناسنامه 423 در تاريخ 1394/10/30 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- شــاه منظر صيادى پور سى ســخت فرزند ذيالب ت ت 1323 ش ش 1417 صادره 
از بويراحمد همسر متوفى 2- فرهاد شفايى فرزند زهراب ت ت 1350 ش ش 2753 صادره از بويراحمد پسر 
متوفى 3- يوســف شــفايى فرزند زهراب ت ت 1340 ش ش 46 صادره از بويراحمد پســر متوفى 4- ارســالن 
شفايى سى سخت فرزند زهراب ت ت 1360 ش ش 124 صادره از بويراحمد پسر متوفى 5- صادق شفايى سى 
سخت فرزند زهراب ت ت 1365 ش ش 369 صادره از بويراحمد پسر متوفى 6- مهر افروز شفايى سى سخت 
فرزند زهراب ت ت 1348 ش ش 2847 صادره از بويراحمد دختر متوفى 7- شــبنم شــفايى سى سخت فرزند 
زهراب ت ت 1358 ش ش 3543 صادره از بويراحمد دختر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/97/62
متصدى امور دفترى شعبه شوراى حل اختالف سى سخت

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: زيور على آبادى فرزند گودرز مجهول المكان ، مشــخصات محكوم له: رهبر نفيسى 
مقدم فرزند نعمت اهللا  به نشانى مادوان پايين بشار 8 ، محكوم به: بموجب راى شماره 402/96 تاريخ 96/8/27 
حوزه مركزى شوراى حل اختالف شهرستان مادوان عليا (و راى شماره .... تاريخ .... شعبه .... دادگاه عمومى ..... ) 
كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 9/60/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه 
دادرسى به مبلغ 1/185/000 ريال بعالوه خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 83/5/10 لغايت اجراى 
حكم در حق محكوم له، به اســتناد ماده 33 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب 1387 محكوم عليه مكلف است 
پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف 10 روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا تركيبى براى پرداخت محكوم به و يا 
انجام تعهد و مفاد راى بدهد در غير اينصورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى 

محل تحويل خواهد شد. 
حوزه مركزى شوراى حل اختالف شهرستان مادوان عليا

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى رسول كريم پورى فرزند قاسم
خواهان آقاى اردشــير كريم پور دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى رســول كريم پورى به خواسته الزام 
به تنظيم ســند خودرو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9709986310500273 شعبه 
5 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان آبادان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/06/18 ســاعت 09/00 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى 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 ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
 منشى دادگاه حقوقى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان

شھرستان ھا10 سه شنبه 16 مرداد 1397  شماره47110 

انعقاد تفاهم نامه همكارى بين شركت 
آبفار و دانشگاه گيالن

ــرب  ــتاى ارتقاى كّميت و كيفيت آب ش در راس
ــتايى، تفاهم نامه همكارى  و ساماندهى فاضالب روس
 بين شركت آب و فاضالب روستايى و دانشگاه گيالن

 منعقد شد.
ــتايى  ــالب روس ــركت آب و فاض ــل ش مديرعام
ــاى علمى،  ــكارى در زمينه ه ــالن گفت: اين هم گي
ــى  ــى- مهندس ــات فن ــى و خدم ــى، آموزش پژوهش
ــت.  ــتان اس ــتايى اس ــالب روس ــوزه آب و فاض در ح
ــا، اجراى  ــام بازديده ــزود: انج ــج ور اف ــى رن محبعل
ــزارى ــوت و برگ ــور پايل ــى بط ــاى مطالعات ــرح ه  ط
 همايش هاى علمى و تحقيقاتى مشترك، انجام پايان 
نامه هاى تحصيالت تكميلى در زمينه هاى مورد نياز 
ــاب و مقاله بصورت  ــار مجله، كت ــركت آبفار، انتش ش
مشترك، بررسى فناورى هاى نوين توسط كارشناسان 
طرفين و برنامه ريزى جهت دستيابى به موارد اولويت 
دار، برگزارى دوره ها و كارگاه هاى آموزشى، سمينارها 
ــترك و استفاده از امكانات  و كنفرانس ها بصورت مش
ــناد، آزمايشگاه ها،  موجود همچون كتابخانه، مركز اس
ــاى اطالعاتى يكديگر  ــانى و بانك ه مراكز اطالع رس
ــد.   ــكارى دو طرف مى باش ــات هم ــه موضوع از جمل
بنابراين گزارش؛ در مراسم انعقاد تفاهم نامه همكارى 
ــگاه  ــتايى و دانش ــالب روس ــركت آب و فاض ــن ش بي
ــعه، منابع انسانى و  ــى- توس گيالن، معاونين مهندس
 پشتيبانى و مسئول طرح فاضالب شركت آبفار استان 

حضور داشتند.

ساخت اولين جايگاه سي ان جي منطقه 
زاهدان 90 درصد پيشرفت فيزيكي دارد

ــاي نفتي  ــش فرآورده ه ــركت ملي پخ مدير ش
ــته از پروژه  ــه زاهدان در بازديدي كه روز گذش منطق
ــي ان جي زاهدان داشت ، از  احداث اولين جايگاه س

پيشرفت 90درصدي اين پروژه خبر داد.
ــن جايگاه با  ــاخت اي ــت افزود س كورش باالدس
ــتانداردهاي شركت  اعتبار بخش خصوصي و طبق اس
ــتقيم كارشناسان منطقه زاهدان صورت  و نظارت مس
ــده در  ــه زمانبندي ش ــاس برنام ــرد و براس ــي گي  م

شهريورماه امسال  به بهره برداري خواهد رسيد.
ــدان گفت : اين جايگاه داراي 3  مدير منطقه زاه
ــي ان جي مي باشد و  ــر عرضه س ــكو و 6 ديسپنس س

قابليت سوختگيري 6 خودرو را بطور همزمان دارد.
ــاخت  ــش از 90درصد س ــالم اينكه بي ــا اع وي ب
ــود: عمليات تكميلي  ــيده ابراز نم جايگاه به اتمام رس
ــايبان ، اجراي فوندانسيون تجهيزات، ساخت  سازه س
ــرها، كانالهاي برق ، منهول ها و ...  ــكوي ديسپنس س
ــيده است و بزودي مراحل ساخت  تقريبا به اتمام رس

اين جايگاه پايان خواهد يافت. 

در ستاد صيانت از حريم امنيت مـشـهـد جانشين شهردار مشهد مقدس اخبار
ــتاد صيانت از  ــهروندى گفت: س عمومى و حقوق ش
ــهد از هيچ تالشى  ــهروندى شهردارى مش حقوق ش
ــهروندى در مديريت  ــدن حقوق ش جهت اجرايى ش
ــيرازهمه  ــهرى فروگذار نخواهد بود و در اين مس ش

همكاران نيز دعوت به اجراى اين منشور مى نمايد.
ــر  ــبت روز حقوق بش مصطفى صفايى به مناس
ــالمى و كرامت انسانى درگفت وگو با خبرنگار ما  اس
افزود: صيانت از حقوق شهروندى از مهم ترين امورى 
ــت كه در نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران به  اس
آن توجه الزم شده است. اصلى ترين بحث در حيطه 
ــهروندان با قوانين و  ــنائى ش ــهروندى، آش حقوق ش

مقررات مورد عمل و جارى است.
ــه عنوان منبعى  ــرد: قرآن كريم ب ــه ك وى اضاف
روشن در طول زندگى بشريت، راهنما و هدايت كننده 
انسان ها بوده است خداوند در قرآن كريم، روش هاى 

ــان به كمال را معين و مشخص نموده  ــيدن انس رس
ــن از آيات مختلف  ــت، به نحوى كه با بهره گرفت اس
آن، مى توان به مقصود واقعى رسيد. در آيات متعددى 
از قرآن كريم به حقوق شهروندى افراد توجه و تاكيد 

شده است.
ــم رهبرى ــام معظ ــه مق ــن ك ــان اي ــا بي  وى ب

ــالمى مقوله  (مدظله العالى) مى فرمايند "انقالب اس
شهروندى را در ايران احيا كرد"، اظهار كرد: ما چيزى 
ــهروندى نداشتيم. آن چيزى كه در  به نام حقوق ش

ــود بحث ارباب، رعيت، عبد و موال بود  ايران مطرح ب
نه بحث شهروندى.

ــال 1387 شمسى به  صفايى تصريح كرد: در س
ــنهاد هيات ديپلماتيك ايران در اجالس سى و  پيش
ــازمان همكارى  ــورهاى س پنجم وزراى خارجه كش
ــالمى 14 مرداد به عنوان روز حقوق بشر اسالمى  اس
ــانى نامگذارى شد و به دنبال آن دولت  و كرامت انس
ايران اولين دولتى بود كه در سال 1388 شمسى اين 

روز را در تقويم ملى خود گنجاند.

جانشين شهردار مشهد مقدس در ستاد صيانت 
ــهروندى گفت:  ــم امنيت عمومى و حقوق ش از حري
ــدى رييس جمهور محترم جهت  با توجه به عزم ج
ــى ترين  ــهروندى و اينكه از اساس ــوق ش تحقق حق
ــت داخلى  ــاى دولت تدبير و اميد در سياس برنامه ه
كشور تحقق حقوق شهروندى است در تاريخ بيست و 
نهم آذرماه 1395 در همايش قانون اساسى و حقوق 
ــت با حضور رئيس جمهور و جمع زيادى از وكال،   مل
ــان منشور حقوق  ــاتيد و كارشناس حقوق دانان، اس

شهروندى در 23 سرفصل و 120 ماده به همراه ساز 
و كار اجرا و نظارت بر حسن اجراى حقوق شهروندى 

رونمايى و به امضاى رئيس جمهور محترم رسيد.
وى اضافه كرد: با توجه به اينكه راه تحقق حقوق 
ــت كه زمينه نقض آن را از بين  ــهروندى اين اس ش
ببريم اجراى حقوق شهروندى تنها با تعهد، مسئوليت 
پذيرى، اراده سياسى دولت و مشاركت همگانى مردم 

امكان پذير است.
ــت  ــزود: در واقع نمى توان انتظار داش صفايى اف
ــهروندى به نحو معجزه آسايى به  ــور حقوق ش منش
مرحله اجرا برسد بلكه اين مهم تنها در سايه تالش، 
هماهنگى و عزم و اراده همگانى ميسر است. در همين 
راستا طى ابالغيه اى از سوى استاندارى و با مساعدت 
شهردار مشهد مقدس، ستاد صيانت از حريم امنيت 
عمومى و حقوق شهروندى شهردارى مشهد مقدس 
تشكيل و مهدى عدالتى نسب به عنوان دبير حقوق 

شهروندى شهردارى منصوب گرديد.

تالش همه جانبه براى اجرايى شدن حقوق شهروندى 
در مديريت شهرى مشهد 

وستای نوار مرز گلستان  بھره مندی ۷ ر
 از آب نعمت شرب

ــا اردكانيان  وزير نيرو در آيين  ــزرگ ترين آب گـلسـتـان رض ــردارى از ب ــره ب به
ــور در بندرتركمن اظهار داشت :  ــيرين كن شمال كش ش
ــعه سرمايه گذارى در نوارهاى مرزى از سياست هاى  توس
دولت است و طرح هاى اين چنينى به ويژه تاسيسات آب 
ــراى اين پروژه ها  ــيرين كن را حمايت مى كند كه اج ش

نشان دهنده توجه ويژه دولت به اين حوزه است.
ــترى را در  ــاره به اين كه اهداف بيش  اردكانيان با اش
برنامه براى تامين آب شرب داريم، تصريح كرد: پروژه آب 
شيرين كن بندرتركمن و گميشان پنجاه و هشتمين سامانه 
نمك زدايى كشور است كه به شكل Boo اجرا شده است.  
وى با بيان اين كه اين پروژه بيست و هفتمين پروژه دولت 
ــال  ــت و دولت امس تدبير و اميد در حوزه نمك زدايى اس
ــهيالت ويژه و اختيارات بيشترى  را براى استان هاى  تس
ــان كرد: اين  ــى كند.  وزير نيرو خاطرنش مرزى فراهم م
موصوع فرصتى است كه دولت در برابر تحريم ها ايجاد مى 
كند و تالش دارد با تحرك بخشيدن به طرح ها با همكارى 
همسايگان از تنگناها خارج شده و در مناطق مرزى فعاليت 
سرمايه گذارى و اشتغال بيشترى اجرا كند.  در ادامه اين 
ــمى استاندار معزز گلستان  اظهار  مراسم  ميرمناف هاش
كرد: گلستان در حوزه وزارت نيرو دچار عقب ماندگى هاى 
ــات آب  ــت.  وى با تاكيد بر اين كه به تاسيس طوالنى اس
شيرين كن بيشترى در استان نياز داريم، متذكر شد: بايد 
تمهيداتى در نظر گرفته شود كه ايجاد آب شيرين كن براى 
بخش خصوصى مقرون به صرفه باشد.  وى از بهره مندى 
ــتان از آب شرب خبر داد و  70 درصدى روستاييان گلس
اضافه كرد: اين ميزان در كشور 74 درصد است كه نشان 

مى دهد گلستان دچار عقب ماندگى در اين حوزه است.

یال به حساب  عودت بیش از سه میلیارد ر
شھرداری الوند

ــهردار  ــه گفته جعفر جوادى ش ب الوند مبلغ سه ميليارد و پانصد و قـزويــن
ــرارداد فى مابين از  ــاد ميليون ريال كه برخالف ق هفت
ــهردارى گرفته شده بود به حساب شهردارى عودت  ش

داده شد.
جعفر جوادى شهردار الوند امروز با اعالم اين خبر 
ــته از  ــيهاى دقيق در چند ماه گذش گفت:در پى بررس
ــبز و پاركهاى  ــاى پيمانكار فضاى س ــورت وضعيته ص
ــى اين شهردارى، مشخص  شهرى توسط واحد بازرس
ــفانه پيمانكار در ريز صورت وضعيتهاى  ــد كه متاس ش

ارائه شده مرتكب تخلف شده است.
ــى ها   ــف افزود: در بررس ــن تخل ــح اي وى در توضي
ــال صورت وضعيت هاى  ــد پيمانكار با ارس مشخص ش
ــه ميليارد و پانصد و هفتاد ميليون  خالف واقع مبلغ س
ريال بيشتر از كم و كيف خدمات انجام شده از شهردارى 
دريافت كرده است كه پس از اثبات موضوع برابر مستندات 
موجود  ،اين مبلغ با حضور پيمانكار و مدير عامل شركت 
ــه اى از حساب پيمانكار  طرف قرارداد و طى صورتجلس
كسر و به حساب شهردارى الوند منظور گرديد. جوادى 
ــهردارى نيز  ــهرى ش گفت: پرونده پيمانكار خدمات ش
مورد بررسى قرار گرفته  و در اين حوزه نيز شاهد وقوع 
ــته بوديم كه از ادامه تخلفات دردوره   تخلفاتى درگذش

فعلى جلو گيرى شده است.
وى با بيان اينكه نتيجه بررسيهاى نهايى عملكرد 
پيمانكار خدمات شهرى را به محض اتمام بررسى ها به 
اطالع عموم خواهيم رساند، ازعموم شهروندان خواست 
ــارى و خبرگزاريهاى  ــد را از مج ــهردارى الون اخبار ش

رسمى و سايت رسمى اين شهردارى پيگيرى نمايند.

اجرای عملیات توسعه شبکه در شھرستان 
اسالمشھر( احمد آباد مستوفی )  

ــن و افزايش آب  ــدف تامي ــا ه ب آشاميدنى شهروندان و مشتركين  آبفاى تهران
ــعه شبكه به طول بيش از  عمليات لوله گذارى و توس
2 هزار متر در شهر احمد اباد مستوفى انجام گرديد. 
ــركت آب و فاضالب  به گزارش روابط عمومى ش
ــهر ــر امور آبفاى ش ــران مدي ــتان ته ــى اس  جنوبغرب
ــت:   ــتوفى با اعالم اين خبر اظهار داش  احمد اباد مس
ــتوفى و افزايش  ــعه احمد آباد مس ــا عنايت به توس ب
ــبت به چند سال قبل ، عليهذا  ــهر نس جمعيت اين ش
ــن خصوص و به منظور افزايش دبى موجود و  در همي
ــهروندان و  ــاميدنى ش تامين و توزيع مطلوب آب آش
ــتركين ، موضوع توسعه شبكه آبرسانى و عمليات  مش
ــتور كار قرار گرفت و مطابق برناه  لوله گذارى در دس

زمانبندى شده انجام و به اتمام رسيد . 
فريدون ملكى با اشاره به مشخصات پروژه مذكور 
ــد : اين عمليات جمعا به طول 3500 متر از  يادآور ش
اواخر ارديبهشت ماه امسال از محل اعتبارات جارى و 
داخلى و با استفاده از لوله هاى چدن داكتيل در سايز 
ــى مترى و به منظور تامين و توزيع مطلوب  400 ميل
ــهر از مخزن ــطح ش ــاميدنى در س ــان آب آش  و يكس
ــهر تا خيابانهاى وليعصر عج شمالى  ذخيره اى اين ش
و جنوبى و همچنين خيابان شهيد رمضانى آغاز شده 
ــت و تا بحال 2300 متر از اين پروژه انجام و اتمام  اس
ــه بهره بردارى قرار گرفته و الباقى عمليات  و در مرحل

نيز در دست انجام است .
ــق روند فعلى  ــروژه مطاب ــار مى رود كل پ  انتظ
ــط  ــوب در اجراء حداكثر تا اواس ــرعت عمل مطل و س

شهريور ماه امسال به اتمام برسد . 

 مدیرعامل جدید شرکت پاالیش
 نفت اصفھان معرفی شد

ــور عليرضا  ــا حض ــمى ب در مراس ــركت اصـفـهـان صادق آبادى، مديرعامل ش
ملي پااليش و پخش و معاون وزير، مديران عامل قديم 

و جديد پااليشگاه اصفهان توديع و معارفه شدند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى شركت ملى پااليش 
ــم كه در  ــي، در اين مراس ــرآورده هاي نفت ــش ف و پخ
ــگاه اصفهان برگزار شد، مرتضي ابراهيمي  محل پااليش
جايگزين لطفعلي چاوشي و به عنوان مديرعامل جديد 

شركت معرفي شد.
ــاس اين گزارش همچنين چاوشى به عنوان  بر اس

رئيس هيئت مديره پااليشگاه اصفهان انتخاب شد.
ــان اينكه براي  ــم با بي ــادق آبادى در اين مراس  ص
راه اندازي واحد ارتقاي توليد نفت گاز بايد تالش بيشتري 
شود، گفت: نتيجه راه اندازي اين واحد توليد 20 ميليون 

ليتر نفت گاز با كيفيت يورو 4 خواهد بود.
ــش  پخ و  ــش  پاالي ــى  مل ــركت  ش ــزود:  اف  وى 
ــريع روند  ــاي نفتي عالوه بر نظارت، در تس فرآورده ه

اجراي پروژه هاي پااليشگاه نيز همكاري خواهد كرد.
ــگاه و  ــاى پااليش ــادى ارتق ــادق آب ــه ص ــه گفت ب
ــل  ــف مديرعام ــه وظاي ــودآوري از جمل ــش س  افزاي

محسوب مي شود.
ــي عنوان كرد: از  ــم همچنين ابراهيم در اين مراس
ــده سپاسگزارم و اميدوارم بتوانم  اعتمادي كه به من ش
ــده است را به نحو  ــپرده ش اين بار امانتي كه به بنده س

مطلوبي به ثمر برسانم.
چاوشى نيز گفت: اينكه اعتماد شد وفردي از درون 
پااليشگاه مسئوليت را برعهده گرفت، اقدام شايسته اي 

محسوب مي شود.  


