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متن آگهي مزايده

به موجب پرونده اجرائي کالسه ۹۷۰۰۰۰۱ شش دانگ يک باب منزل مسکوني به 

شـماره پالک ثبتي ۱۵۳۳۵/ ۹ بخش ۴ انديمشک به مساحت ۲۷۵ مترمربع واقع 

در بخش ۴ انديمشـک ذيل ثبت ۲۶۹۶۲ صفحه ۱۶۹ دفتر ۱۶۹ ثبت و سند مالکيت 

آن به نام احمدآقا آبائي صادر گرديده اسـت که طبق سند رهني شماره ۱۴۲۳۹ 

مورخ ۳۰/ ۴/ ۱۳۹۴ دفترخانه ۱۴۸ انديمشک در قبال مبلغ ۷۸۸/ ۳۳۷/ ۱۷۱/ 

۳ ريال موضوع الزم االجراء و از تاريخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۶ روزانه مبلغ ۰۵۴/ ۷۵۹/ 

۱ ريال جريمه تاخير روزانه که تا روز مزايده به اصل طلب اضافه خواهد شد در رهن 

بانک کشاورزي شعبه دزفول قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمي به مبلغ ۰۰۰/ 

۰۰۰/ ۶۵۰/ ۲ ريال ارزيابي شده و پالک فوق به آدرس انديمشک _ کوي جمهوري 

اسـالمي_ فاز سوم_ خيابان اشـکان ۴ _ پالک ۷۶ _ اعيان ملک به مساحت ۳۵/ 

۱۴۴ مترمربع در طبقه همکف بنا شـده و داراي اتاق هاي خواب ، هال، پذيرايي، 

آشپزخانه و سـرويس بهداشتي مي باشد. در ساخت سـازه ملک به روش سنتي با 

اسـتفاده از آجر ۳۵ سانت استفاده شـده و نماي ساختمان آجري با بندکشي مي 

باشد. ملک فوق داراي انشعابات آب ، برق و گاز مي باشد و قدمتي بالغ بر ۱۰ سال 

دارد و حدود اربعه پالک فوق: شماال بطول ۱۱ متر به پالک ۱۵۳۴۰/ ۹ شرقا بطول 

۲۵ متر به پـالک ۱۵۳۳۴/ ۹ و جنوبا بطول ۱۱ متر به خيابان ده متري غربا بطول 

۲۵ متر بـه پالک ۱۵۳۳۶/ ۹ _ حقوق ارتفاقي ندارد. پالک فوق از سـاعت ۹ الي 

۱۲ روز يکشـنبه مورخ ۱۸/ ۶/ ۱۳۹۷ در محل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

انديمشـک از طريق مزايده بفروش مي رسد. مزايده از مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۵۰/ ۲ 

ريال شـروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقدا فروخته مي شود. الزم به ذکر است 

پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و 

مصرف در صورتي که مورد مزايده داراي آنها باشد به عهده برنده مزايده است و نيز 

در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده 

مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مي گردد ضمنا چنانچه 

روز مزايده تعطيل رسمي گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي ۳۰/ ۵/ ۱۳۹۷ مي باشد.

نادر رضائي ميرقايد- رئيس واحد اجراي اسناد رسمي انديمشک 

آگهى مزايده نوبت اول
نظربه اين كه در پرونده كالســه930198 اجراى اين دادگســترى به موجب دادنامــه 101-92/3/13 صادره از 
شوراى حل اختالف شعبه اول رامسر محكوم عليه مسعود برهانى محكوم است به پرداخت 52,097,777 ريال در 
حق محكوم له رضا رضى كاظمى لذا ملك مورد تعرفه از سوى محكوم له با مشخصات ذيل از طريق مزايده به فروش 
مى رســد.پالك ثبتى 31/2933 كه شــش دانگ عرصه به ميزان 32/69 مترمربع كه سهم مسعود برهانى 5/34 
سهم مشاع از شش دانگ مى باشد پالك فوق داراى اسكلت فلزى به قدمت باالى 40 سال و در حال حاضر به عنوان 
قســمتى از مغازه فرش فروشــى در حال بهره بردارى است .ورودى آن از داخل كوچه مسجد بوده كه به صورت در 
فلزى با شيشه استفاده شده است ، لذا كسانى كه عالقمند به خريد باشند مى توانند جهت كسب اطالعات بييشتر 5 
روز قبل از زمان مزايده به دفتر اجراى دادگسترى مراجعه و خريدار مى تواند درروز مزايده با پرداخت 10درصد از 
كل مبلغ مزايده نسبت به مقدمات خريد اقدام نمايد.آدرس:رامسر جنب داروخانه دكتر الريجانى داخل كوچه مسجد 
جامع  قيمت پايه: 987,900,000 ريال معادل نودوهشــت ميليــون و هفتصدونودهزار تومان مكان مزايده:دفتر 

اجراى احكام مدنى رامسر زمان مزايده:97/6/18 روز يكشنبه از ساعت 10 الى 11 صبح.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگسترى رامسر-عدالت پناه

اجراييه
ش پ: 2/473/95محكــوم له:ابراهيم معماريان با وكالت اصغــر يزدانى چراتى محكوم عليه:محمدهادى جليليان 
طبرى-مجهول المكان به موجب رأى شماره 439-95/8/24شعبه دوم شوراى حل اختالف بابلسر كه قطعيت يافته 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت 85,000,000 ريال اصل خواسته و پرداخت122,500 ريال به عنوان هزينه 
دادرسى و پرداخت 3,060,000 ريال به عنوان حق الوكاله وكيل و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چك هاى مورخ 94/8/30 و94/9/30 تا زمان پرداخت كامل دين در حق محكوم له و نيم عشــر دولتى.به اســتناد 
ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف 
است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به 
، يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف بابلسر

دادنامه
پرونده:9709982062100173 خواهان:رحيم عباســعلى نتاج كارى ف كريم خوانده:رمضان دهستانى كالگر ف 
مجيد-مجهول المكان ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى رحيم عباسعلى نتاج كارى به طرفيت رمضان دهستانى 
كالگر به خواسته مطالبه 100,000,000 ريال به انضمام هزينه دادرسى و تاخير تاديه باتوجه به محتويات پرونده 
نظر به اين كه مســتند دعوى خواهان دو فقره چك به شــماره 813330-813393 بوده و خوانده در جلسه حاضر 
نگرديده و ايراد و تكذيبى يا دفاعى به دعوى به عمل نياورده و دليلى كه بيانگر پرداخت دين و برائت ذمه خود باشد 
ارائه و اقامه نگرديد على هذا دعوى خواهان ثابت تشــخيص مســتندا به مواد 198و519و522 ق آ د م حكم به 
محكوميت خوانده به پرداخت 100,000,000 ريال اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسى و تاخير تاديه برمبناى 
شاخص نرخ تورم بانك مركزى كه از ناحيه اجراى احكام محاسبه مى گردد در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد.رأى 
صادره غيابى و ظرف بيست روز از رويت قابل اعتراض در اين شورا و با انقضاى مهلت مذكور ظرف بيست روز قابل 

اعتراض در محاكم عمومى بابلسر مى باشد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

دادنامه
به تاريخ 97/2/2 در وقت مقرر جلســه دهم شــوراى حل اختالف آمل به تصدى امضاكنندگان ذيل تشكيل است 
پرونده كالســه امر تحت نظر قرار دارد شــورا ختم رسيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذيل 
مبــادرت به صدور رأى مــى نمايد.خواهان:معين نورانــى خوانده:نجات اهللا ولى پور-مجهول المــكان ((رأى قاضى 
شورا)):درخصوص دادخواست معين نورانى ف ناصر به طرفيت نجات اهللا ولى پور ف ولى اهللا به خواسته تقاضاى 
مطالبه خسارت وارده ناشى از تصادف به مبلغ پنجاه و پنج ميليون ريال خواهان اظهار داشت اين جانب راكب خودرو 
پژو206 به شــماره انتظامى 264-82ق67 هســتم كه در حال عبور و تردد از ميدان صدف با يك دستگاه خودرو 
پرايد به شــماره انتظامى 82-734و28 تصادف كرده و آســيب ديده اســت جلب نظر كارشناس تقاضا دارم شورا 
مبادرت به صدور قرار كارشناســى نموده و كارشناس ميزان خســارت خودرو را به مبلغ 37,900,000 ريال اعالم 
كردند. از راهنمايى و رانندگى استعالم كه مالك اتومبيل 82-734و28  نجات اهللا ولى پور اعالم گرديد به خوانده 
در آدرس اعالمى شناسايى نشده از طريق نشر آگهى خوانده احضار وليكن در جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه 
دفاعيه نداده است شورا باتوجه به بررسى محتويات پرونده و نظر كارشناسى و استالم راهنمايى و رانندگى خواسته 
خواهان را صحيح و موجه تشخيص مستند به ماده198 ق آ د م حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 37,900,000 
ريال اصل خواســته در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد وليكن درخصوص الباقى مبلغ خواســته شده خواهان به 
ميزان 17,100,000 ريال باتوجه به نظر كارشناس خواسته خواهان را وارد و ثابت ندانسته به استناد ماده 197 ق 
آ د م حكم به رد دعواى خواهان صادر واعالم مى دارد.درخصوص محكوميت خوانده غيابى ظرف بيست روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهى در شورا سپس ظرف قابل اعتراض در محاكم عمومى آمل مى باشد.حكم به رد دعواى خواهان 

ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در محاكم عمومى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف آمل-على معافى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مجتبى اسمعيلى ف رمضان
خواهان اســمعيل عالمى دادخواســتى به طرفيت خوانده مجتبى اسمعيلى به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين 
شــعبه ارجاع  به كالســه 9709982074000298 شــعبه 10 شــوراى حل اختالف ســارى ثبت و وقت رسيدگى 
97/7/4 ســاعت 9 تعيين گرديد . حســب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و در خواست 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 در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-مرضيه اصغرى دازميرى

آگهى ابالغ اجراييه كالسه 9400227
ش پ : 139404010372000190/1 بدين وسيله به مريم كسائى ف احمد به شماره 3907 به نشانى بهشهر 
نقاش محله روبه روى مســجد امام جعفر صادق كوچه برادران بدهكار پرونده كالسه 9400227 كه برابر گزارش 
مامور ابالغ شناخته نگرديده ايد ابالغ مى شود كه برابر قرارداد بانكى شماره 178611560-1386/10/1 بين 
شما و بانك سپه مركزى بهشهر مبلغ 110,087,652 ريال به همراه جريمه روزانه بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم 
پرداخت وجه، بستانكار درخواست صدور اجراييه نموده پس از تشريفات قانونى اجراييه صادر و به كالسه فوق در 
اين اجرا مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آيين نامه اجرايى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد بنابراين 
از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجراييه محسوب است و فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مى گردد 
،ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نماييد در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات 

اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.تاريخ انتشار:سه شنبه 97/5/30 .م/الف
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى بهشهر-محسن جعفرى

                          
آگهى ابالغ اجراييه كالسه 9600113

ش پ : 139604010372000100/1 بدين وسيله به ساره ارباب ف محمدرضا شماره  ملى 2181741786 به 
نشانى بهشهر پاساژ قاسميان طبقه اول بوتيك پالك 35 بدهكار پرونده كالسه 9600113كه برابر گزارش مامور 
ابالغ شــناخته نگرديده ايد ابالغ مى شــود كه برابر قرارداد بانكى شماره 109103352-91/11/29 بين شما و 
بانك سپه مركزى بهشهر مبلغ 88,091,748 ريال به همراه جريمه روزانه بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت 
وجه، بستانكار درخواست صدور اجراييه نموده پس از تشريفات قانونى اجراييه صادر و به كالسه فوق در اين اجرا 
مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 18/19 آيين نامه اجرايى مفاد اســناد رسمى به شما ابالغ مى گردد بنابراين از تاريخ 
انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجراييه محسوب است و فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مى گردد ،ظرف مدت 
ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نماييد در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق 

مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.تاريخ انتشار:سه شنبه 97/5/30 .م/الف
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى بهشهر-محسن جعفرى

آگهى ابالغ اخطاريه كالسه 9200107
ش پ : 9204010371000060/1 بدين وســيله به مريم نصيرايى ف حســين ش ش 313 به نشــانى خيابان 
شهيد رجايى كوچه صداقتى پالك 3 بدهكار پرونده كالسه 9200107 كه برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگرديده 
ايد و ابالغ واقعى صورت نگرفت ابالغ مى شــود كه درخصوص پرونده اجرايى كالســه فوق به موجب گزارش مورخ 
95/3/1 كارشــناس رسمى دادگسترى پالك ثبتى فرعى 7 از پالك اصلى 647 در بخش 17 واقع در بهشهر ملكى 
خانم مريم نصيرايى به مبلغ 3,937,800,000 ريال ارزيابى گرديده لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معرض 
مــى باشــيد اعتراض كتبى خود را ظــرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دســتمزد 
كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2,000,000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد 
يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شدلذا طبق ماده 18/19 آيين نامه 
اجرايى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد بنابراين از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اخطاريه محسوب 
است و فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مى گردد ،ظرف مدت پنج روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
نماييد در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.تاريخ 

انتشار:سه شنبه 97/5/30 .م/الف
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى بهشهر-محسن جعفرى

آگهى مزايده 
به موجب پرونده اجرايى كالســه فوق شــش دانگ يك باب ساختمان پالك 465 از 10و11 اصلى بخش 9 ثبت نكا 
ثبت و صادر و مع الواسطه به حسن على خدادادى منتقل شده است طبق سند رهنى شماره 22777 دفترخانه 94 
در قبال مبلغ 57,000,000 در رهن بانك قرار گرلفته و طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 1,100,000,000 ريال 
ارزيابى شده و پالك فوق محدود به حدود شمال به طول14/50 متر درب و ديوار است به خيابان شرق به طول هاى 
0/55 متر ديوار است به خيابان و 15/30 متر ديوار است اشتراكى با متصرفى حسن حبيبى جنوب به طول 13 متر 
ديوار است به متصرفى احمد عليپور غربا به طول 14/13 متر پى اشتراكى است با متصرفى على خدادى مجاورين 
( و ضعيــت اجمالى ملك): داراى 245/43 مترمربع مى باشــد در عرصه ملك مذكور اعيانى وياليى با  مصالح بنايى 
به مساحت 60مترمربع با قدمت حدود بيست سال كه در حال حاضر به عنوان انبار در حال بهره بردارب مى باشد 
احداث گرديده و در ســال 1387 در مجاورت ســاختمان قديمى بنايى با اسكلت بتنى به صورت پيلوت به مساحت 
98مترمربع با احتساب راه پله احداث شده و بر روى ساختمان قديمى بنايى بامصالح آجرى و سقف سبك رابيتس 
به مساحت 56 متر مربع احداث شده كه در حال حاضر دوبناى جديد به صورت يك واحد مستقل با كسر راه پله به 
مساحت 137 مترمربع دوخوابه-آشپزخانه اپن-ديوار و سقف هاى داخلى سفيدكارى با درب و پنجره هاى آلومينيوم 
نماى ساختمان به صورت سفال بدون تعميرات پشت بام ساختمان جديد ايزوگام ديوار و كف آشپزخانه و سرويس و 
حمام با مصالح متعارف از كاشى و سراميك كف داخلى ساختمان بتنى داراى كابينت فلزى داراى امتيازات آب و برق 
و گاز و تلفن مى باشد داراى انشعايبات آب و برق و گاز كه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مديون مى باشد پالك 
فوق از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه 97/6/14 در اداره ثبت اسناد و امالك شعبه نكا واقع در شهرستان نكا از 
طريق مزايده به فروش مى رسد.مزايده از مبلغ 1,100,000,000ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا 
فروخته مى شــود.الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب يا حق اشتراك و 
مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آن ها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود 
مازدا،وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده 
نقدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت 

و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(تاريخ انتشار: سه شنبه 97/5/30).م/الف
رييس ثبت اسناد وامالك نكا-  محمدمهدى قليان

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پرونــده:2/921/95 وقــت رســيدگى: 97/7/1 يكشــنبه ســاعت 10:15 اجــراى قــرار كارشناســى 
خواهان:محمدتقى داودى با وكالت خانم اشرف امين زاده خوانده: محمد شاه نظرى خواسته:مطالبه خسارت خواهان 
دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و 
وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ 
نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند. چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم 

شود فقط يك نوبت منتشر شده و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف شهيدبهشتى رامسر- پوربخشيان

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پرونده:2/1081/95 وقت رسيدگى: 97/7/1 يكشنبه ســاعت 9:45 صبح خواهان:همت على مهرزاد با  
وكالت الهام قهرمان پور خوانده: محمد بابانژاد جويبارى ف على خواسته:مطالبه وجه به مبلغ يكصدوسى ميليون ريال 
خواهان دادخواســتى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شعبه دوم شوراى حل اختالف ارجاع 
گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
ازتاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند. چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى 

الزم شود فقط يك نوبت منتشر شده و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف شهيدبهشتى رامسر- پوربخشيان

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پرونــده:2/706/95 وقت رســيدگى: 97/7/1 يكشــنبه ســاعت 10 صبــح خواهان:حســن جعفرى بنه 
خلخــال خوانده:رابيه نارويى ف الل بخش خواســته:تقاضاى فك و اســترداد پالك خودرويى به شــماره ايران44-

561د93خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم شوراى حل اختالف 
ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده ازتاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند. چنانچه بعداً ابالغى به 

وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر شده و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف شهيدبهشتى رامسر- پوربخشيان

آگهى ابالغ اجراييه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف  
كالسه پرونده:2/324/95 رأى صادرشده براساس دادنامه شماره 323-96/3/6 خواهان:مهدى حالج ثانى رامسر 
با وكالت نارنج پوريان خوانده:اسماعيل ابرارى ف آرش خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى 
عمومى نموده كه جهت رســيدگى به حوزه دوم شهرى شوراى حل اختالف ارجاع و وقت رسيدگى تعيين شده كه به 
علت مجهول النمكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى گرديد و خوانده در وقت رسيدگى در جلسه شوراى حل اختالف 
حضور نيافته و بر همين اســاس شــورا  حكم بر محكوميت خوانده  براساس دادنامه شماره 323-96/3/6 صادر 
نمود كه منجر به صدور اجراييه شــد .براساس اين حكم محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ شش ميليون 
تومان  اصل خواســته و پرداخت كليه خســارات قانونى اعم از هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير و تاديه از 
تاريخ سررسيد چك و پرداخت حق الوكاله وكيل لغايت اجراى حكم در حق خواهان و پرداخت نيم عشر دولتى در حق 

دولت جمهورى اسالمى ايران صادر و اعالم مى نمايد. م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

آگهى ابالغ اجراييه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف  
كالســه پرونده:2/325/95 رأى صادرشــده براساس دادنامه شــماره 1146-96/3/6 خواهان:مهدى حالج ثانى 
رامســر با وكالت جواد نارنج پوريان خوانده:شهرام آرامى خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه 
هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به حوزه دوم شهرى شوراى حل اختالف ارجاع و وقت رسيدگى تعيين شده كه 
به علت مجهول النمكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى گرديد و خوانده در وقت رسيدگى در جلسه شوراى حل اختالف 
حضور نيافته و بر همين اساس شورا  حكم بر محكوميت خوانده  براساس دادنامه شماره 1146-96/3/6 صادر 
نمود كه منجر به صدور اجراييه شــد .براساس اين حكم محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ شش ميليون 
وهشتصدهزار و ششصد تومان  اصل خواسته و پرداخت كليه خسارات قانونى اعم از هزينه دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك و پرداخت حق الوكاله وكيل لغايت اجراى حكم در حق خواهان و پرداخت 

نيم عشر دولتى در حق دولت جمهورى اسالمى ايران صادر و اعالم مى نمايد. م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

مجوز نگهدارى سالح شكارى
ش كالســه پرونده:1069-92/4/19 از مديريت اســلحه و  مهمات بابلســر به كليه نيروهاى نظامى و انتظامى به 
موجب اين برگ حســين رفيعى ف ذكريا ش ش 7 متولد 1359 صادره بابل مجاز اســت اســلحه شــكارى س2 با 
مشــخصات ذيل از مبدأ بابلســر به مقصد محل ســكونت نامبرده حمل و تا تاريخ 92/7/19 در آن محل نگهدارى 
نمايد.ضمنا حمل اسلحه به غير از آدرس و تاريخ فوق ممنوع و نيروهاى نظامى و انتظامى در صورت مشاهده موظف 
به ضبط و ارسال آن (همراه با گزارش)به اين سازمان مى باشند.نوع سالح س2 مدل كوسه كاليبر 12 شماره بدنه 

2763210 ساخت ايتاليا.م/الف
مسئول اسلحه و مهمات بابلسر-رضايى

مجوز نگهدارى سالح شكارى
ش كالســه پرونده:1069-92/4/19 از مديريت اســلحه و  مهمات بابلســر به كليه نيروهاى نظامى و انتظامى به 
موجب اين برگ حســين رفيعى ف ذكريا ش ش 7 متولد 1359 صادره بابل مجاز اســت اســلحه شــكارى س2 با 
مشــخصات ذيل از مبدأ بابلســر به مقصد محل ســكونت نامبرده حمل و تا تاريخ 92/7/19 در آن محل نگهدارى 
نمايد.ضمنا حمل اسلحه به غير از آدرس و تاريخ فوق ممنوع و نيروهاى نظامى و انتظامى در صورت مشاهده موظف 
به ضبط و ارسال آن (همراه با گزارش)به اين سازمان مى باشند.نوع سالح س2 مدل كوسه كاليبر 12 شماره بدنه 

2763210 ساخت ايتاليا.م/الف
مسئول اسلحه و مهمات بابلسر-رضايى

آگهى ابالغ اجراييه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف  
كالســه پرونده:2/326/95 رأى صادرشــده براســاس دادنامه شــماره 322-96/3/6 خواهان:مهدى حالج ثانى 
رامسر با وكالت جواد نارنج پوريان خوانده:اسماعيل ابرارى خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه 
هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به حوزه دوم شهرى شوراى حل اختالف ارجاع و وقت رسيدگى تعيين شده كه 
به علت مجهول النمكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى گرديد و خوانده در وقت رسيدگى در جلسه شوراى حل اختالف 
حضور نيافته و بر همين اســاس شــورا  حكم بر محكوميت خوانده  براساس دادنامه شماره 322-96/3/6 صادر 
نمود كه منجر به صدور اجراييه شد .براساس اين حكم محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ نوزده ميليون و 
پانصدهزار تومان  اصل خواسته و پرداخت كليه خسارات قانونى اعم از هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير 
و تاديه از تاريخ سررســيد چك و پرداخت حق الوكاله وكيل لغايت اجراى حكم در حق خواهان و پرداخت نيم عشــر 

دولتى در حق دولت جمهورى اسالمى ايران صادر و اعالم مى نمايد. م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالسه پرونده:2/731/96 وقت رسيدگى: 97/7/1 يكشنبه ساعت 11:45صبح خواهان:جميله متين ف اسماعيل 
خوانده:عليرضا مهرشاديان نورزعلى خواسته:مطالبه مبلغ شانزده ميليون تومان خواهان دادخواستى تسليم دادگاه 
هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت 
مقرر باال جهت رســيدگى حضور به هم رســاند. چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر 

شده و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف شهيدبهشتى رامسر- پوربخشيان

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پرونده:2/568/96 وقت رســيدگى: 97/7/1 يكشــنبه ســاعت 11:30 صبح  خواهان:على پورشيخيان 
خونده:حسين محمديان نظير ف  نوروعلى خواسته:دوازده ميليون و هفتصدوشصت هزارتومان  خواهان دادخواستى 
تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى 
تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آخرين 
آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند. چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك 

نوبت منتشر شده و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف شهيدبهشتى رامسر- پوربخشيان

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالسه پرونده:2/542/96 وقت رسيدگى: 97/7/1 يكشنبه ساعت 11 صبح  خواهان:جميله متين رامسر نارنج بن 
خوانده:رضا تيرآبادى خواسته:مطالبه بيست ميليون تومان  خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه دوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت 
رسيدگى حضور به هم رساند. چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر شده و مدت آن 

ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف شهيدبهشتى رامسر- پوربخشيان

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالسه پرونده:2/41/94 وقت رسيدگى: 97/7/1 يكشنبه ساعت 10:45 صبح  خواهان:جميله متين رامسر نارنج 
بن خوانده:حسن دهقان خواسته:مطالبه وجه دوميليون تومان  خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده 
كه جهت رســيدگى به شــعبه دوم شــوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر 
باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند. چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر شده و 

مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف شهيدبهشتى رامسر- پوربخشيان

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد ششــدانگ يك قطعه زمين محصور به پالك 5328 فرعى از ســنگ 56 اصلى قريه مشاء كه بنام احمد 
چراغى فرزند غالمحسين ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام نگرديده از طرفى مطابق 
ماده 15 قانون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك مذكور در روز يكشنبه مورخ 
1397/7/22 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به اطالع اهالى و خصوصاً بمالكين مجاور 
و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در محل مذكور حضور بهمرســانند مهلت اعتراض از 
تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى 

خواهد شد. تاريخ انتشار:97/5/30- م الف/5379
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى غالمعلى فروتن بشماره شناسنامه 7 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى 
به شــماره 970290 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشــعار داشــته كه شــادروان خانم منيژه فدائى به شــماره 
شناسنامه 1405 در تاريخ 1396/11/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند 
از: 1- آقاى غالمعلى فروتن فرزند حيدر به ش ش 7 صادره از دماوند همسر متوفى 2- آقاى حامد فروتن فرزند 
غالمعلى به ش ش 15661 صادره از تهران پسر متوفى 3- خانم مهرانگيز فروتن فرزند غالمعلى به ش ش 3 صادره 
از دماوند دختر متوفى 4- خانم مژگان فروتن فرزند غالمعلى به ش ش 44 صادره از دماوند دختر متوفى 5- خانم 
مژده فروتن فرزند غالمعلى به ش ش7272 صادره از تهران دختر متوفى 6- خانم مهسا فروتن فرزند غالمعلى به 
ش  2734 صادره از دماوند دختر متوفى 7- خانم جميله رضائى فرزند نعمت به ش ش 37 صادره از دماوند مادر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين 

صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5399
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

شھرستان ھا10 سه شنبه  30 مرداد 1397  شماره47122 

مصرف بيش از يك ميليارد و 700 ميليون 
متر مكعب گاز در استان قزوين

مديرعامل شركت گاز استان قزوين از مصرف بيش از 
ــك ميليارد و 700 ميليون متر مكعب گاز طبيعي در 4  ي
ماهه ابتدايى امسال در بخش هاى مختلف صنعتى، خانگى، 
تجارى و نيروگاهى استان خبر داد. اسماعيل مفرد بوشهري 
ــت سال جارى 603 ميليون و  بيان كرد: در 4 ماهه نخس
ــزار متر مكعب گاز طبيعى در بخش هاى مختلف  728ه
ــتان قزوين مصرف شد و 1  خانگى، تجارى و صنعتى اس
ميليارد و 96 ميليون و 690 هزار متر مكعب نيز به نيروگاه 
شهيدرجايى تحويل شده است كه بدين ترتيب از كل گاز 
مصرف شده در چهار ماه اخير، حدود 35 درصد در بخش 
خانگى و صنعتى و 65 درصد در نيروگاه مصرف شده است. 
ــاره به مصرف 615 ميليون متر  ــهرى در ادامه با اش بوش
مكعبى گاز در مدت مشابه سال قبل در بخش هاى خانگى، 
ــرف گاز خبر داد و اظهار  تجارى و صنعتى از كاهش مص
ــرد با كاهش مصرف در بخش هاى خانگى و  اميدوارى ك
تجارى شركت گاز بتواند با حداكثر توان به صنايع و نيروگاه 

شهيد رجايى گاز طبيعى تحويل دهد.

تعويض 9دستگاه شيرشبكه توزيع آب در 
شهر اراك

ــتان اراك از تعويض  مديرامور آب وفاضالب شهرس
شير آالت معيوب شبكه توزيع آب شهر در اقطار مختلف 
ــهراراك خبر داد. به گزارش روابط عمومى  در سطح   ش
ــتان مركزى، مهندس سعيد  ــركت آب و فاضالب اس ش
ــر آبادانى در اين خصوص افزود: اين اقدام اصالحى به  س
منظور جلوگيرى و پيشگيرى از حوادث احتمالى شبكه، 
جلوگيرى از هدررفت آب، انجام مانور مديريت شبكه به 
منظور خدمات رسانى مطلوب تر به مشتركين و همچنين 
ــت. مهندس  ــبكه توزيع صورت گرفته اس ــازى ش نوس
ــير آالت  ــرآبادانى در ادامه افزود: عمليات تعويض ش س
ــط ادارات بهره بردارى امور آب وفاضالب شهرستان  توس
ــتگاه  ــتا تعداد 9 دس ــد و در اين راس ــام گردي اراك انج

شيرشبكه درسايزهاى 100 و250 ميليمتر تعويض شد.

بازديد مهندس تاجران شهردار اراك از 
مراحل اجرايى احداث بوستان بانوان

ــردارى از  ــات جهادى جهت بهره ب ــا كه عملي ز آنج
ــتور كار شهردارى مى باشد، صبح  بوستان بانوان در دس
ــهردار اراك به  ــروز 20 مرداد ماه، مهندس تاجران ش ام
ــتان مركزى و هيات  همراه مديركل ورزش و جوانان اس
همراه از مراحل اجرايى احداث اين بوستان بازديد به عمل 
آورد. شهردار اراك در اين بازديد دستورات و توصيه هاى 
الزم جهت تسريع در مراحل اجرايى اين بوستان را صادر 
نمود.الزم به ذكر است، اين بوستان با هدف توسعه نشاط 
و شادابى و ارتقاء سالمت بانوان و ايجاد محيطى راحت و 
امن و ارايه خدمات فرهنگى به بهره برداري خواهد رسيد. 

تكنولوژى اخبار معاونان  گردهمايى  ــور با موضوع اصـفـهـان صنعت فوالد كش
ــتاندارد و كيفيت در مدل  ــش هاى مرتبط با اس چال
ــور مديرعامل فوالد  ــا با حض ــع ارزيابى فوالده جام
مباركه، معاون ارزيابى كيفيت سازمان ملى استاندارد 
ــتاندارد استان اصفهان، معاونان و  ايران، مديركل اس
مديران حوزة تكنولوژى، استاندارد و كيفيت صنعت 
ــنبه، 20 و 21  ــنبه و يكش ــور، روزهاى ش فوالد كش
مردادماه 1397 در محل برگزارى همايش هاى مركز 

تحقيقات شركت فوالد مباركه برگزار شد.
ــبحانى  در بخش افتتاحية اين همايش، دكتر س
ــخنانى بر نقش و  ــوالد مباركه طى س ــل ف مديرعام
اهميت استانداردها در صنعت فوالد كشور و اهميت 
عملياتـى و اجرايـى كردن سريع مدل جامع ارزيابى 

IRC-Marking تأكيد كرد.
ــكالتى كه واردات فوالدهاى  وى با اشاره به مش
ــها و  ــور ايجاد ميكند، بهبود روش ــوب در كش نامرغ

سازوكارهاى ارتقاى كيفى محصوالت و به ويژه مفهوم 
كيفيت فراگير و جامع و نقش آن را در رضايت مندى 
ــتريان مهم دانست و با اشاره به نقش تشكل ها،  مش
ــى نظير انجمن  ــازمان هاى تخصص ــن ها و س انجم
ــرورت افزايش تعامالت  ــدگان فوالد، بر ض توليدكنن

نهادهاى تخصصى و حرفه اى تأكيد كرد.
ــع ارزيابى ــدل جام ــزود: م ــبحانى اف  دكتر س

 IRC-Marking تدوين استانداردها و پياده سازى 
ــتاندارد در بخش فوالد، يك كار ملى  نظام جامع اس

ــت و با محوريت شركت فوالد مباركه و مشاركت  اس
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولى صنعت، 
سازمان ملى استاندارد، گمركات به عنوان سازمان ناظر 
بر واردات، انجمن توليدكنندگان فوالد و فوالدسازان 
بزرگ كشور در حال شكل گيرى است. وى افزود: در 
گام اول اين فرايند، هرگونه كاال و محصول فوالدى كه 
در كشور توليد ميشود استاندارد و شناسنامة مخصوص 
ــت. در گام بعدى، اين امر موجب  خود را خواهد داش
مى شود نه تنها هيچ كااليى بدون شناسنامه وارد بازار 

كشور نشود، بلكه از توزيع و مصرف آن نيز جلوگيرى 
به عمل آيد. چنانچه اين نظام و دستورالعمل به طور 
جامع و كامل اجرا شود، هرگونه كااليى كه در داخل 
يا خارج توليد شده، بايد از يك استاندارد واحد تبعيت 
ــورت، مصرف كننده با خيال  ــد؛ در اين ص كرده باش
ــاز خود را خريدارى  راحت محصول و كاالى موردني
ميكند و كاالى وارداتى بى كيفيت نيز به كشور وارد 
نمى شود. مديرعامل فوالد مباركه ادامه داد: به منظور 
ــت يابى به چنين شرايطى، ابتدا دستورالعملى با  دس

عنوان IRC-Marking نوشته و از آن رونمايى شد؛ 
ــت و بايد مراحل مختلف آن را  البته اين آغاز كار اس
در كارخانه هاى توليدى و گمركات پياده سازى و بر 

آن نظارت كرد.
ــخ به اين سؤال  مديرعامل فوالد مباركه در پاس
ــدن اين نظام  كه چه واحدها و مراكزى در اجرايى ش
ــت، گفت:  ــتاندارد مداخله و نظارت خواهند داش اس
ــترده و البته استراتژيك بسيارى  ــير گس در اين مس
ــى، وزارت خانه ها، گمركات،  ــتگاه هاى اجراي از دس
سازمان استاندارد و كارخانه هاى توليدى حضور فعال 

و مؤثر خواهند داشت.
ــرد با اجرايى  ــبحانى اظهار اميدوارى ك دكتر س
ــدن اين فرايند، تمامى محصوالت فوالدى كه در  ش
ــود، از يك استاندارد واحد  كشور توليد و توزيع ميش
ــت مصرف كنندگان  ــد و كااليى به دس تبعيت كنن
ــت رديابى ــر و قابلي ــنامة معتب ــد كه از شناس  برس

 برخوردار باشد.

 رونمايى از مدل جامع ارزيابى فوالدها 
(IRC-Marking)

شھربازی ۸ ھزار متری صالحیه برای 
محوطه سازی آمده است

ــا  ــو ب ــى در گفتگ ــا قربان عليرض خبرنگار ما از آغاز محوطه سازى ربـاط كريـم
ــهربازى شهرستان بهارستان در صالحيه  بزرگترين ش
خبر داد و اظهار داشت: تامين مكان هايى براى تفريح 
ــداث پاركها جزو  ــهروندان در قالب اح ــردش ش و گ
ــهردارى  ــالمى شهر و ش ــوراى اس ــت هاى ش سياس
ــتان به  ــتا نياز شهرس ــت و در اين راس ــه اس صالحي
ــاس شد و  ــهربازى مجهز و امن احس ــتن يك ش داش

اقدامات الزم صورت گرفت.
ــعه عرصه  ــى در ادامه با بيان اينكه در توس قربان
ــات قابل توجهى  ــهروندان با توفيق ــاى تفريحى ش ه
مواجه شده ايم افزود: زيرسازى پروژه بزرگ شهربازى 
8 هزار مترى صالحيه تكميل شده و پس از ارزيابى به 

زودى آسفالت خواهد شد.
ــف در مجاورت  ــاخت هاى مختل وى ايجاد زيرس
ــب براى اجاد  ــاده امامزاده باقر(ع) را فرصتى مناس ج
ــرد مجموعه هاى مختلف در مقياس  حوزه نفوذ كارك
ــهربازى  ــا همجوارى ش ــد و گفت:ب ــتان خوان شهرس
ــتان 30 هزار مترى نهج البالغه  ــهرصالحيه با بوس ش
ــرايط الزم براى ايجاد مركز مجهز تفريحى و توليد  ش

در آمدهاى پايدار در آينده فراهم مى شود.
ــن محيط در  ــان اينكه اي ــهردار صالحيه با بي ش
ــاركت بخش خصوصى در  ــر مربع و با مش 8 هزار مت
سال جارى به بهره بردارى نهايى خواهد رسيد اظهار 
ــهربازى  ــه بزرگترين ش ــتيم ك ــت: در صدد هس داش
ــتان را بطور كامال مجهز و برخوردار  شهرستان بهارس
ــباب بازى در سنين گوناگون براى  از مدرن ترين اس

استفاده اقشار مختلف جامعه قرار دهيم.

یع  ۱۰۰ ھزار بسته نوشت افزار ایرانی   توز
وم  مشھد در میان دانش آموزان محر

ــتان  ــتضعفان آس معاون امداد مس قدس رضوى گفت: در آستانه آغاز مـشـهـد
سال تحصيلى جديد و بازگشايى مدارس، 100 هزار بسته 
ــور  ــت افزار ايرانى در ميان دانش آموزان محروم كش نوش

توزيع مى شود.
ــتان ــرودى با بيان اينكه آس ــار قه  مصطفى خاكس

 قدس رضوى در راستاى حمايت از توليد ملى و كمك به 
دانش آموزان بى بضاعت كشور توزيع نوشت افزار ايرانى را در 
دستور كار دارد، تصريح كرد: اين اقدام خداپسندانه از حدود 
2 سال پيش با دستور حجت االسالم والمسلمين رئيسى 
توليت آستان قدس رضوى در معاونت امداد مستضعفان 
ــده است. وى با بيان اينكه اقالم اين بسته ها شامل  آغاز ش
كيف، مداد، خط كش، جامدادى، مداد رنگى، مداد تراش، 
ــى است، ابراز كرد: اين  مداد پاكن، دفتر نوشتارى و نقاش
بسته ها عموما توسط دفاتر نمايندگى آستان قدس رضوى 
در استان هاى مختلف كشور و با اولويت مناطق غير شهرى 
ــد و بى بضاعت  ــان دانش آموزان نيازمن ــروم، در مي و مح
ــار ارزش ريالى مجموع بسته هاى  توزيع مى شود. خاكس
ــال جارى را بيش از 35  ــده در س ــت افزار توزيع ش نوش
 ميليارد ريال معرفى كرد و در رابطه با چگونگى شناسايى

ــش آموزان  ــايى دان ــش آموزان محروم گفت: شناس  دان
ــتان هاى  ــت با همكارى خادمياران رضوى در اس بى  بضاع
ــه امداد و  ــوزش و پرورش، كميت ــف، ادارات كل آم مختل
ــور انجام مى شود. گفتنى  سازمان هاى خيريه معتبر كش
ــت، معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوى در  اس
سال 95 تعداد 67 هزار بسته و در سال 96 تعداد 100 هزار 
بسته نوشت افزار ايرانى را همزمان با بازگشايى مدارس در 
ميان دانش آموزان محروم سراسر كشور توزيع كرده است.

بھسازی محورھای مواصالتی سبب کاھش 
تصادفات می شود

به گزارش روابط عمومى راهدارى  ــتان مـركــزى ــل جاده اى اس ــل و نق و حم
ــل و نقل ــركل راهدارى و حم ــدى فرمدي ــزى، زن  مرك
 جاده اى استان مركزى در بازديد ازمحوركاظم آباد بيان 
ــتان  ــيرهاى محورى در شهرس كرد: اين جاده جزو مس
ــتاهاى زياد و  ــود روس ــه دليل وج ــت كه ب ــن اس خمي
ــتان از اهميت  ــتان لرس ــت وراه ارتباطى به اس  پرجمعي

ويژه اى برخوردار است.
ــازى  ــم و بهس ــت: ترمي ــوان داش ــه وى عن در ادام
محورهاى مواصالتى تاثير بسزايى در افزايش ايمنى عبور 
و مرور و كاهش تصادفات خواهد داشت كه اميدواريم با 
تامين اعتبارات الزم ساير محورها نيز با توجه به اولويت 

آنها مورد تعمير و بازسازى قرار گيرند.
ــت: پروژه  ــار داش ــدارى اظه ــاون راه ــرى مع  اخت
ــفالت جاده كاظم آباد – خمين  ــازى و روكش آس بهس
ــار بالغ بر 6 ميليارد ريال  ــه طول 2/5 كيلومترو با اعتب ب
ــامل  ــد و اين عمليات پيش رو ش  در حال انجام مى باش
ــفالت تخريبى ،انجام عمليات اساس، زير  جمع آورى آس
ــاس و روكش آسفالت مى باشد كه در مدت يك ماه  اس
ــيد. وى درادامه اظهار  ــده به بهره بردارى خواهد رس آين
داشت: محورروستاى كاظم آباد به دليل وضعيت نامناسب 
ــث نارضايتى رانندگان و  ــفالت اين محور باع روكش آس
ــه با پيگيرى هاى الزم و تخصيص  اهالى منطقه بوده ك
ــط پيمانكار تا پايان شهريور ماه به  اعتبار، بهسازى توس
ــيد. وى افزود: عمليات پيش رو  بهره بردارى خواهد رس
شامل جمع آورى آسفالت تخريبى ،انجام عمليات اساس، 
زير اساس و روكش آسفالت مى باشد كه در مدت دو ماه 

توسط پيمانكار انجام خواهد گرفت.

آموزش نحوه صحیح پیشنھاد دھی و ارتقاء 
کیفیت پیشنھادھا در شرکت گاز اصفھان

ــنهادها در  ــه نظام پيش دبيرخان ــتراتژى، ارتقاى بهره اصـفـهـان راستاى اس
ــتراتژيك ارتقاء رضايتمندى و قابليت  ورى و هدف اس
ــرمايه انسانى و بهره گيرى از ايده هاى بديع و فكر  س
ــت خدمات  ــت ارتقاى كيفي ــالق كاركنان در جه خ
ــركت، صرفه جويى در منابع شركت، افزايش حس  ش
ــتمر از  ــازمانى كاركنان و بهبود مس ــد و تعلق س تعه
ــعه حس مسئوليت اقدام به برگزارى دوره  طريق توس

آموزشى نظام پيشنهادها نمود.
ــه با هدف  ــك روزه ك ــى ي ــن دوره آموزش در اي
آموزش نحوه ى صحيح پيشنهاددهى و ارتقاء كيفيت 
ــنهادها  برگزار شد در موضوعاتى همچون؛ نحوه  پيش
ــب تر، اهميت پيشنهاد گروهى، نحوه  ايده يابى مناس
ــنهاد مورد آموزش،  ى پختن ايده و تبديل آن به پيش

بحث و بررسى قرار گرفت.
ــت، بيش از 150 نفر در اين دوره  الزم به ذكر اس
آموزشى مشتمل بر؛ اعضاى شوراى نظام پيشنهادها، 
ــنهادها،  ــام پيش ــاى فرعى نظ ــروه ه ــران كارگ دبي
ــانى تابعه،  ــنهادها در ادارات گاز رس  رابطان نظام پيش
ــال اخير،  ــنهادها در دو س ــام پيش ــن هاى نظ برتري
ــان  ــر، مجري ــال اخي ــدگان در دو س ــنهاد دهن پيش
ــنهادها در دوسال اخير و عالقه مندان به مبحث  پيش

خالقيت حضور داشتند.
ــاى نظام  ــن ه ــر از برتري ــت، تقدي ــى اس گفتن
ــنهادها و برگزارى كارگاه خالقيت و اهداء جايزه  پيش
به 5 نفر از افراد خالقى كه در اين كارگاه گزارش هاى 
ــر برنامه هايى بود كه در  ــه ارائه كردند، از ديگ خالقان

اين دوره آموزشى  يكروزه برگزار شد. 


