
شهرستانها10 سه شنبه  6 شهریور 1397  شماره 4825 

آگهى مربوط به تجديدنظر محمدتقى سعيدى سرشت تجديدنظر خواه شهردارى منطقه 
محمدتقى  آقاى  خوانده  تجديدنظر  طرفيت  به  خواهى  تجديدنظر  دادخواست  تهران   5
سعيدى سرشت نسبت به دادنامه شماره 9709970279100354 در پرونده كالسه 
دادرسى  آيين  قانون  و 346  ماده 73  موضوع  طبق  كه  تقديم  960533 شعبه 535 
مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در 
از  تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس  آگهى مى گردد  كثيراالنتشار  از جرايد  يكى 
تاريخ  انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا“ به اين 
به  نسبت  قانونى  مقرر  مهلت  انقضاى  از  اين صورت پس  غير  در  نمايد   ارائه  دادگاه 

ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد .
دادگاه   53 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير                        110/58246  
صباغيان زهرا   – تهران  دولت  كاركنان  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 

خواهان, صديقه يوسفى خوانده, كتايون كوه پيما خواسته, تخليه- مطالبه خسارت دادرسى 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982163800077 شعبه 
213 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   11:15 ساعت   1397,08,23
و درخواست خواهان  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  دادرسى مدنى  آيين  قانون 
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 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد.
 213 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى   110,59014  
تهران مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

خواهان, محمد بدراقى خواندگان, يارولى موميوند- احسان موميوند- بهزاد حق دوست- 
على عباسى خواسته, مطالبه خسارت دادرسى- تسليم مبيع (تحويل مورد معامله) مالى 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  خسارت  مطالبه  غيرمنقول- 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   213 شعبه   9609982163801189
مفتح تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,09,06 ساعت 09:30 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 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 
 213 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى   110,59011  
تهران مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   120 شعبه   9609980241700344 كالسه  پرونده   
قضايى شهيد باهنر تهران تصميم نهايى شماره 9609970241701735 خواهان , آقاى 
على كاظمى فرزند كرم رضا با وكالت آقاى حسين اسالمى نيا فرزند ربيع خوانده, آقاى 
محمد انتظارى فرزند غالمعلى خواسته , تاييد فسخ قرارداد (مالى) راى دادگاه در خصوص 
به  انتظارى  آقاى محمد  به طرفيت  نيا  آقاى حسين اسالمى  با وكالت  كاظمى  دعوى على 
خواسته تاييد فسخ قرارداد 94,03,30 با احتساب خسارات دادرسى با توجه به مفاد 
دادخواست و مفاد قرارداد اجاره به شرط تمليك و شرط فسخ مندرج در قرارداد و چك 
برگشت شده كه حكايت از تحقق از شرط دارد و مفاد اظهارنامه دعوى خواهان وارد است 
به استناد مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسى مدنى و ماده 399 قانون مدنى حكم به 
تاييد فسخ قرارداد مورخ 94,03,30 صادر و خوانده نيز به پرداخت هزينه دادرسى و 
حق الوكاله وكيل محكوم مى شود راى صادره غيابى است و ظرف بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم 

تجديدنظر استان تهران مى باشد  
110,59009 رئيس شعبه 120 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران

آگهى احضار متهم آقاى غالم عليزاده فرزند صفر حسب محتويات پرونده 
نامبرده  لواسانات  عمومى  دادگاه   102 شعبه  در   970398/97/102 كالسه 
لحاظ  به  كه  انفاق هستند  ترك  فحاشى،  بدنى عمدى،  ايراد صدمه  به  متهم 
آيين  قانون   115/180 ماده  اجراى  در  مراتب  متهم  بودن  المكان  مجهول 
به  كثيراالنتشار  از جرايد  يكى  نوبت آگهى در  با نشر يك  دادرسى كيفرى 
نامبرده ابالغ مى گردد تا در مورخ 97/8/23 ساعت 9 صبح جهت رسيدگى 
در اين شعبه حاضر گردند  در صورت عدم حضور دادگاه غيابا“ رسيدگى 

و اتخاذ تصميم مى نمايد .
 47688/م الف                  مدير دفتر شعبه 102 دادگاه عمومى بخش لواسانات – اكبريان 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به مجهول المكان ها آقايان و خانم ها 
1- على اكبر 2- محمود 3- معزز 4- اختر 5- فروغ 6- شمسى شمس السادات 7- 
اشرف 8- منير همگى اخوان نورى معترض ثالث آقاى احمد احمدى شفيق دادخواستى 
 813 شماره  دادنامه  به  اعتراض  و  ثالث  ورود  موضوع  با  فوق  خواندگان  طرفيت  به 
پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  شعبه  اين  از  96/6/22 صادره   –
كالسه 9409980237900237 شعبه 46 دادگاه تجديدنظر استان تهران ثبت و وقت 
رسيدگى مورخ 1397/8/7 ساعت 10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين 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 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل  تاريخ  از  يك ماه پس 
خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد .
 110/58242          منشى دادگاه تجديدنظر شعبه 46 دادگاه تجديدنظر استان تهران – نيره رضايى

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محمد باقى و خانم افسانه 
طرفيت  به  دادخواستى  توسلى  آرمين  آقاى  خواهان  محمد  فرزند  شفيعى  سادات 
خواسته  به  محمد  فرزند  افسانه سادات شفيعى  خانم  و  باقى  محمد  آقاى  خواندگان 
تهران  حقوقى   195 شعبه   1396/6/6  –  96000529 دادنامه  خواهى  تجديدنظر 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980013900022  به اين شعبه  مطرح كه 
شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/10/24 
آيين  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   10:00 ساعت 
مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت  به  مدنى  دادرسى 
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 .
 110/58236                منشى دادگاه تجديدنظر شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران 

فرزند  اعتمادى  نفيسه  خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
نفيسه  خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  بوذرى  محمدرضا  آقاى  خواهان  عيسى  
پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  سند  ابطال  خواست  به  اعتمادى 
كالسه 9709982218200139 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى بخش لواسانات ثبت 
دادگاه  كه حسب دستور  تعيين  مورخ 1397/7/21 ساعت 11:00  و وقت رسيدگى 
طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 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 .
 110/58233                منشى دادگاه بخش شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى بخش لواسانات – فتانه  فتاحى

حقوقى  عمومى  دادگاه   18 شعبه   9309980227800778 كالسه  پرونده  دادنامه 
مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران دادنامه شماره 9409970227800107 خواهان: 
شركت سهامى بيمه ايران با نمايندگى آقاى محمدرضا بختيارى فرزند على اكبر و خانم 
على  فرزند  فتحى  سعيد  آقاى  خوانده:  سيدضياء  فرزند  دهخوارقانى  صدرى  عاطفه 
خواسته: مطالبه وجه بابت    گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت 
خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى 
تشريفات قانونى در وقت مقرر دادگاه به تصدى امضاكننده زير تشكيل است و با توجه 
به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد   
”راى دادگاه" درخصوص دادخواست خواهان به طرفيت خوانده به خواسته مطالبه مبلغ 
653/895/000 ريال با احتساب خسارات دادرسى و حق الوكاله وكيل و تاخير تاديه 
نظر به آنكه خواهان داليل دادخواست خود را گزارش بازديد كارشناس بيمه، بيمه نامه 
موجود، رسيد پرداخت مبلغ خسارات  و نظريه كارشناس و دادنامه كيفرى قرار داده و 
معلوم شده ديه مصدومين به قائم مقامى خوانده پرداخت شده و خوانده در شعبه حاضر 
نشده و دفاع موثرى انجام نداده دادگاه به استناد ماده 1284 قانون مدنى و مواد 198 
و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسى مدنى و ماده 6 قانون بيمه 1387 و تبصره 
مبلغ  پرداخت  به  را  و خوانده  دانسته  ثابت  را  بودجه 1339 دعوى مطروحه  قانون   3
براى هزينه  ريال  مبلغ 19/806/850  و  بابت اصل خواسته  ريال   653/895/000
دادرسى دايره اجراى احكام تاخير تاديه را از زمان مطالبه و محاسبه و وصول مى نمايد 
و همچنين حق نمايندگى قضات را نيز محاسبه مى نمايد  اين راى غيابى است و ظرف 
مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه پس از انقضاى اين فرجه ظرف 

مهلت بيست روز ديگر قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مى باشد .
 110/58230          رئيس شعبه هيجدهم دادگاه عمومى (حقوقى) تهران – حسين عطارى

مهلت حضور, 20 روز نوع علت حضور, راى داورى به شما (خانم مرضيه رضوى و آقاى 
مهدى ملك نسب) ابالغ مى گردد چنانچه اعتراض داريد ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
اعتراض خود را كتبا به اين دادگاه اعالم نماييد) با توجه به علت حضور مندرج در اين 
ابالغيه به شما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غير اينصورت مطابق مقررات 

اتخاذ تصميم خواهد شد.
 110/59016   رئيس شعبه 213 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران

آگهى مفقودى
برگ ســبز ، برگ كمپانى و ســندقطعى L90 مدل 91 ســفيد به شــماره انتظامى 87-269 د 75 و شــماره 
موتور W134969   و شــماره شاسى NAALSRALOC1193464 به نام اينجانب كادوس مغانلو به شماره ملى 

4283860484 مفقود از درجه اعتبار ساقط است. (زنجان)

برگ سبز پژو 206 مدل 88 به شماره انتظامى 87-556 د 67 به شماره موتور 41488032599 و شماره 
شاسى NAAP03ED1AJ069930 بنام ناديا حسنى مفقود از درجه اعتبار ساقط است. (زنجان)

سند كمپانى وبرگ سبز(  شناسنامه)خودرو سوارى پژوپارس مدل 88 به شماره انتظامى 134ب92ايران 49 
و به شماره موتور 12488234648و شماره شاسى NAAN21CA8AE418013 به نام رضاگلستانى فر مفقود 

گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى

برابــر راى شــماره 139760317012000175 مورخه 1397/4/11 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان مسجد سليمان تصرف مالكانه 
و بالمعارض متقاضى آقاى حامد خواجه شهنى فرزند عليرضا به شماره شناسنامه 1484 صادره از مسجد سليمان به 
شماره ملى 1971519588 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 355/89 مترمربع قسمتى از پالك 192- 
اصلى واقع در بخش يك به آدرس مسجد سليمان بى بيان خواجه آباد خريدارى شده از احمدرضا حافظى . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتيكه اشــخاصى نســبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراض 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 مرجع 
قضايى تقديم و گواهى مشعر بر دعوى را به اين اداره ارائه نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول 1397/5/22- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 1397/6/6- م الف/17/463
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك مسجد سليمان

دادنامه 
خواهــان: آقــاى حمزه على حســينى زاده فرزند غالم رضا به نشــانى شــهركرد- ناغان- روســتاى دوپالن- 
خوانده: آقاى حيدر احمدى فرزند عبد به نشــانى مجهول المكان- خواســته الزام به تنظيم سند خودرو. به تاريخ 
1397/4/21 در وقت فوق العاده جلســه شــوراى حل اختالف بخش ناغان به تصدى امضاء كننده ذيل تشــكيل 
است، پرونده كالسه 145/97 تحت نظر است شورا ضمن اعالم ختم دادرسى با استعانت از خداوند متعال، تكيه 
بر شــرف و وجدان و توجه به اوراق و محتويات پرونده به شــرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. راى قاضى 
شورا در خصوص دادخواست آقاى حمزه على حسينى زاده فرزند غالمرضا به طرفيت حيدر احمدى فرزند عبد به 
خواســته الزام خوانده به انتقال سند يكدستگاه خودرو وانت پيكان به شــماره شهربانى 89 ص 263 ايران 14 
خريدارى خواهان طبق سند عادى به انضمام مطلق خسارات و هزينه دادرسى و هزينه انتقال سند شورا با مداقه 
در اوراق و محتويات پرونده و از توجه به اظهارات خواهان در دادخواست تقديمى و استعالم از پليس راهور كه 
مالك خودرو شــخص خوانده مى باشــد و نظر به اينكه شخص خوانده مجهول المكان مى باشد مراتب يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشــار آگهى گرديده است و خوانده در جلسه شورا حضور پيدا نكرده و اليحه اى به شورا ارسال 
ننموده است فلذا شورا مستندا به ماده 10 قانون مدنى و ماده 73 قانون آيين دادرسى حكم بر محكوميت خوانده 
به حضور در دفتر اسناد رسمى و انتقال سند بنام خواهان  طبق خواسته و پرداخت هزينه دادرسى صادر و اعالم 
مى نمايد راى صادره غيابى ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــورا و متعاقبا ظرف همان مدت 

قابل تجديد نظر در دادگاه عمومى بخش ناغان مى باشد.
 قاضى شوراى حل اختالف ناغان- محمد محمدى

دادنامه 
خواهان: آقاى على بنده ابراهيمى ناغانى فرزند اسكندر به نشانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان 
كيار- شــهر ناغان- خ انقالب جنوبى ك ش بهارلو- خواندگان : 1- آقاى ســيد روح اهللا نقيبى به نشــانى 2- آقاى 
هادى صمدى فرزند طاهر به نشــانى استان مازندران- شهرستان سارى-شهر ســارى- بلوار پاسداران- خيابان 
هنرستان- نبش هنر 5- منزل پدرى- خواسته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسى. به تاريخ 97/5/16 در وقت 
فوق العاده جلسه دادگاه عمومى بخش ناغان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر 
اســت دادگاه ضمن اعالم ختم دادرسى با اســتعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و توجه به اوراق و 
محتويات پرونده به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى على بنده 
ابراهيمى فرزند اسكندر به طرفيت آقايان 1. هادى صمدى فرزند طاهر 2. سيد روح اله نقيبى به خواسته اعسار 
از پرداخت هزينه رســيدگى با توجه به اوراق و محتويات پرونده از جمله استشهاديه ضم دادخواست و اظهارات 
شــهود معرف خواهان كه همگى حكايت از عدم توانائى خواهان را به پرداخت هزينه دادرســى اعالم كرده اند لذا 
ادعاى خواهان بر اين دادگاه محرز و مسلم شده است و مستنداً به ماده 504 از قانون آئين دادرسى دادگاههاى 
عمومى از انقالب در امور مدنى حكم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزينه رسيدگى صادر و اعالم مى گردد. 
بديهى اســت در صورت احراز مالئت خواهان ايشــان مكلف به پرداخت هزينه دادرسى به نفع صندوق دولت مى 
باشــد. حكم صادره حضورى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر اســتان 

چهارمحال و بختيارى مى باشد. 
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش ناغان- محمد محمدى

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا رســول عاليمردانى داراى شناســنامه شماره 35 به شرح دادخواست به كالســه 239/97 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان امامقلى عاليمردانى بشناسنامه 731 در 
تاريخ 97/4/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رسول 
عاليمردانى (فرزند متوفى) 2- منصور عاليمردانى (فرزند متوفى) 3- هوشــنگ عاليمردانى (فرزند متوفى) 4- 
فرخنــده عاليمردانى (فرزند متوفى) 5- فريده عاليمردانى (فرزند متوفى) 6- فريبا عاليمردانى (فرزند متوفى) 
7- گوهر بهرام پور ناغانى (همسر دائمى متوفى). اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه 
آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
دبير شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان- غالمرضا رحمانى

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى خانعلى پور شــهرام داراى شناسنامه شــماره 5279 به شرح دادخواست به كالســه 540/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان راضيه پور شهرام بشناسنامه 4 
در تاريــخ 97/1/27 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- 
پارسا منفردپور فرزند عيسى ش ملى 4661054148 فرزند متوفى 2- پريسا منفردپور فرزند عيسى ش ملى 
4661054156 فرزند متوفى 3- عيســى منفردپور فرزند قدرت اهللا ش ملى 4660103554 همســر متوفى 
4- شــيرين فتاحى وصال فرزند غريبعلى ش ش 606 مادر متوفى 5- خانعلى پور شــهرام فرزند شاكرم ش ش 
5279 پدر متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كســى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره لردگان- حوزه قضائى شعبه ششم

آگهى احضار
در راستاى ماده 115 قانون آيين دادرسى كيفرى به متهم فريبرز نورى به اتهام تحريق عمدى افتراء توهين 
تهديد و ايراد صدمه بدنى عمدى موضوع شــكايت طهماس نورى از تاريخ نشــر اين آگهى به مدت يك ماه فرصت 

داريد جهت دفاع از اتهام انتسابى خود در محل شعبه هشتم داديارى حاضر شويد. 
داديار شعبه هشتم داديارى عمومى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 490/97 شوراى حل اختالف شماره 9
خواهان: كامران جليل طهماســبى فرزند كرمعلى ساكن لردگان روستاى دارجونه– خوانده: مسلم جهانگيرى 
فرزند قربانعلى مجهول المكان- خواسته: مطالبه. وقت رسيدگى: 97/7/14 ساعت 11/30. خواهان دادخواستى 
به خواســته مذكور در مورخه 97/6/3 به طرفيت خوانده تقديم شعبه شوراى حل اختالف شماره 9 نموده كه به 
كالســه 490/97 ثبــت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتــب در اجراى ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ 

نسخه ثانى دادخواست و ضمائم ان در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شماره 9 لردگان

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 325/97 شوراى حل اختالف شماره لردگان
خواهان: مهدى بهرامى فرزند خداخواست به آدرس لردگان محله دشت آباد– خوانده: حسين باستين فرزند 
–به  آدرس مجهول المكان- خواســته: الزام به تنظيم ســند خودرو به شماره شــهربانى 83 ايران 865 ص57 . 
وقت رسيدگى: 97/7/15 ساعت 9/30. خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در مورخه 97/4/3 به طرفيت 
خوانده تقديم شعبه شوراى حل اختالف شماره 9 نموده كه به كالسه 325/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول 
المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم ان در تاريخ فوق در 

جلسه دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شماره نهم

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 450/97 شوراى حل اختالف هشتم
خواهان: حســين خليل طهماســبى فرزند محمدرضا به نشانى لردگان – روســتاى خليل آباد (با وكالت آقاى 
احمد توجونى و حميد بابامير به نشــانى لردگان خيابان دادگســترى روبروى درمانگاه– خوانده: 1- محمدحســين 
راســتى فرزند اســفنديار مجهول المكان 2- مهدى راستى فرزند محمدحسين مجهول المكان- خواسته: مطالبه. 
وقت رســيدگى: 97/7/17 ساعت 9/30 صبح. خواهان دادخواســتى به خواسته مذكور در مورخه 97/6/4 به 
طرفيت خوانده تقديم شــعبه هشــتم شــوراى حل اختالف لردگان نموده كه به كالسه 450/97 ثبت گرديده و با 
عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 

ان در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه هشتم

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 445/97 شوراى حل اختالف شماره سوم لردگان
خواهان: حسين خليل طهماسبى فرزند محمدرضا با وكالت آقايان 1- احمد توجونى اصل  ف سيف اهللا ساكن 
لردگان – خيابان دادگسترى روبروى درمانگاه 2-حميد بابامير ف قدرت اهللا ساكن لردگان  به نشانى لردگان بلوار 
رســالت خ ايثارگران– خوانده: 1- محمدحســين راســتى ف مجهول المكان 2- مهدى راستى فرزند محمدحسين 
مجهول المكان- خواســته: مطالبه. وقت رسيدگى: 97/7/11 ســاعت 10/15. خواهان دادخواستى به خواسته 
مذكور در مورخه 97/6/4 به طرفيت خوانده تقديم شــعبه شــوراى حل اختالف شماره سوم نموده كه به كالسه 
445/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم ان در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شماره سوم لردگان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/ خانم
 آرزوپور كوچك فرزند رســول – خواهان: آقاى/ خانم – دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم – به 
خواسته – مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609983852700223 شوراى حل اختالف 
شــماره 5 شهرستان لردگان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/07 ساعت 10:00 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. 
¬¬ مسئول دفتر شوراى حل اختالف شماره 5 شهرستان لردگان- مسعود رئيسى گوشه لردگان

آگهى رونوشت حصر وراثت
خانم فريبا تركمن فرزند محرم به شــرح دادخواســت به كالســه 970437 از اين حوزه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محرم تركمن به شماره شناسنامه 35 در تاريخ 1397/4/2 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- فريبا تركمن فرزند 
محــرم بــه ش ش 149 دختر متوفى 2- مينا تركمن فرزند محرم به ش ش 15311 دختر متوفى 3- هما تركمن 
فرزند محرم به ش ش 9718 دختر متوفى 4- ميالد تركمن فرزند محرم به ش ش 3920196708 پسر متوفى 
5- فرهاد تركمن فرزند محرم به ش ش 1210 پسر متوفى 6- سعيد تركمن ف تركمن فرزند محرم به ش ش 
3920343565 پســر متوفــى 7- فريــده تركمن فرزند حميداله به ش ش 481 همســر متوفى والغير اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت 
نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه  تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف/440 
قاضى شعبه 111 شوراى حل اختالف مالير

متن آگهى 
در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به آقاى 
فرداد خانه خراب فرزند فريد كه در پرونده كالسه 9209988317700225 با شماره بايگانى 930982 شعبه 
4 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه متهم به مشاركت در حمل و نگهدارى مقدار يك كيلو و چهل و هفت 
گرم مواد روان گردان شيشه ميباشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 1397/8/6 راس ساعت 10 
صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور و مدارك احراز هويت خود را در موعد مقرر جهت رسيدگى به دادگاه 

معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مينمايد. م الف/738
مدير شعبه 4 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرســى كيفرى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب ســال 
1392 آقاى هادى مرادى زرينى فرزند جهانبخش در پرونده كالســه 9609988321400802 به اتهام مداخله 
در امور دندان پزشــكى بدون مجوز رســمى تحت تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 
1397/7/29 ســاعت 9 صبح با در دســت داشتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى 

نمايند در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/772
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب كرمانشاه

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت ششدانگ آپارتمان بمساحت 120/12 مترمربع بشــماره 6803 فرعى از 71 اصلى واقع در 
جيالرد كه ذيل ثبت و صفحه 333 دفتر جلد 478 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 267678 بنام خانم حشمت 
انصارى صادر و تســليم گرديده اســت. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن 
بشماره 7589-1397/5/23 بگواهى دفترخانه 4 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم 
مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره 
يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود 
را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس 
سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت 

المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5513
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند
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 اختصاص اعتبارات الزم براى  احداث
 مترو اسالمشهر

ــع و معارفه  ــه ذوالقدردر آيين تودي ــيده فاطم س
ــرد : طى  ــار ك ــهر ، اظه ــتان اسالمش فرماندارشهرس
ــالهاى اخير در حوزه امور بانوان و خانواده و مقابله  س
با آسيب هاى اجتماعى درسطحشهرستان اسالمشهر 
اقدامات خوبى انجام شده ،كه فقط با اجراى طرحزن، 
ــتاى اسالمشهر،براى   ــتغال و كارآفرينيدر 14 روس اش
ــت   ــت  و بى سرپرس ــادى ازبانوان بد سرپرس تعدادزي

اشتغالزايى شده است.
ــى  ــهاى حقيق ــى از  تالش ــا قدردان ــدر ب ذوالق
فرماندارسابق اسالمشهر، بيان كرد: اميدوارم فرماندار 
ــات فراوانى  ــه در قرچك خدم ــد، همان طور ك جدي
داشته وسبب جلب  رضايت مردم شدند، دراسالمشهر 
ــه كاره و نيزرفع  ــاى نيم ــل پروژه ه ــز براى تكمي ني

مشكالت مردم اين شهرستان  فعال و كوشا باشند.
وى با تاكيد بر ضرورت تعامل فرماندارى با ادارات 
ــزود: هماهنگى با  ــهر، اف ــتن  اسالمش مختلف شهرس
ــوراى  ــتان تهران در مجلس ش مجمع نمايندگان اس
اسالمى و تكريم ارباب رجوع ، موجب افزايش  تعامل 
و هم افزايى هرچه بيشتر بين مسئولين براى شكوفايى 

هرچه بيشتر شهرستان اسالمشهرمى شود.
نماينده مردم اسالمشهر، رى،تهران و شميرانات ، 
تاكيد كرد:اميدوارم با همكارى و پيگيريهاى فرماندار 
جديد اسالمشهرونمايندگان مجلس مهمترين مسائل 
ــايى وبراى تكميل  ــتان شناس ــكالت اين شهرس ومش
ــارت الزم در رديف بودجه  ــه كاره اعتب پروژهاى نيم

سال 98 گنجانده وبه تصويب مجلس برسد .
وى تصريح كرد:احداث خط مترواسالمشهر واتصال 
شبكه مترو تهران در خط3 ، تكميل  بيمارستان 400 
ــهرى و احداث  ــبكه فاضالب  ش تختخوابى،احداث ش
ــن پروژهاى  ــتان ازمهمتري ــدى جنوبى شهرس كمربن
ــتان اسالمشهر است كه، بدنبال آن  اولويت دار شهرس
هستيم تا  اعتبارات الزم اين طرحها در رديف بودجه 

سال 98 كشورقرار گيرد .
ذوالقدرافزود:امروزبا توجه شرايط سخت اقتصادى 
كه دركشوروجود دارد ومردم با مشكالت فراوانى مواجه 
ــده اند،جا دارد مسئولين با تالش هاى شبانهروزى  ش
ــت  وهم افزايى ها و عامالت راه حل هايى را براى پش
ــكالت بيابند، چراكه رفع مشكالت  ــتن مش سرگذاش
ــبانه روزى مسئوالن  ــورنيازبه تالش ش اقتصادى كش
ــهر، پرديس  ــده مردم تهران، رى، اسالمش دارد. نماين
ــالمى،خاطر نشان  ــميرانات درمجلس شوراى اس و ش
ــته كه  ــع نمايندگان تهران همچون گذش كرد: مجم
ــتان  حمايت مى كرد، ازسرپرست  ازمسئولين شهرس
ــز در جهت خدمت  ــهر ني ــد فرماندارى اسالمش جدي
ــتان و تكميل پروژه هاى  ــريف اين شهرس به مردم ش

عمرانى اسالمشهر حمايت خواهند نمود.

استان گلستان از افتتاح 148 گـلسـتـان رييس سازمان جهاد كشاورزى اخبار
ــارد ريال با ــر 936 ميلي ــارى بالغ ب ــا اعتب ــروژه ب  پ

ــتغالزايى 563 نفر   بهره مندى 15896 خانوار و اش
در هفته دولت امسال خبر داد.

در آستانه هفته بزرگداشت دولت  نشست خبرى 
مختار مهاجر رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان 
ــتمانى مدير روابط عمومى  ــتان معاونان و رس گلس
سازمان و تعدادى از  مديران ستادى  و جمع كثيرى 
ــالن قدس  ــتان در محل س ــانه ى اس از اصحاب رس
ــتان برگزار شد. در اين  سازمان جهاد كشاورزى اس
ــت مهاجر گفت:  يك ميليون و 335 هزار تن  نشس
ــتان گلستان توليد شد  ــال جارى در اس گندم در س
وميزان خريد تضمينى  گندم بيش از 900 هزار تن 
است.وى افزود: در سال زراعى جارى  60 هزار هكتار 
ــد كه 112هزار تن محصول برداشت  كلزا كشت ش
شد.رييس سازمان جهادكشاورزى استان گلستان با 

ــتان  اعالم اين خبر گفت : 75 هزار هكتار جو در اس
كشت شد، ادامه داد: گلستان رتبه دوم توليد گندم و 
رتبه نخست توليد كلزا در كشور را به خود اختصاص 
داده است.مهاجر با بيان اين كه سال زراعى 96- 97 
ــكى بود، خاطرنشان كرد: به دليل  سال زراعى خش
خشكسالى 30 هزار هكتار از اراضى مرزى گلستان از 
گميشان تا كرند كه به كشت جو و گندم اختصاص 
ــارت ديد و برداشت نشد.رييس  داده شده بود، خس
ــتان از افتتاح  ــازمان جهاد كشاورزى استان گلس س

ــغ بر 936 ميليارد ريال با  148 پروژه با اعتبارى بال
بهره مندى 15896 خانوار و اشتغالزايى 563 نفر در 
ــال خبر داد.رئيس جهاد كشاورزى  هفته دولت امس
ــال 6 هزار و 700  ــان كرد: امس ــتان خاطرنش گلس
ــد و بيش از 180 هزار  هكتار سيب زمينى كشت ش
ــيب زمينى توليد شد و بازار خراب شد. مهاجر  تن س
گفت: يكى از مشكالت ما با انجمن سيب زمينى كاران 
ــت كه حتى يك كيلوگرم از خريد كشاورز را  اين اس
ــيب زمينى كه بايد از كشاورز  صادر نكردند چون س

مى خريدند با سايز استاندارد صادراتى، هر كيلوگرم 
800 تا 850 تومان براى صادركننده تمام مى شد و با 
هزينه هايى كه صادرات دارد تقريبا با قيمت فروشى 
ــد مى فروختند به صرفه  ــورهاى مبدا باي كه در كش
نبود و نمى توانستند رقابت كنند. وى اضافه كرد: اما 
سيب زمينى كه با قيمت تضمينى خريديم را با زير 
قيمت تضمينى را در مزايده فروختيم و صادر كرديم و 
به غير از اين راه نمى توانستيم حمايت را انجام دهيم.
رئيس جهاد كشاورزى گلستان در خصوص افزايش 
بى رويه قيمت مرغ در بازار، تصريح كرد: اين افزايش 
ــت زيرا تامين مرغ در استان  قيمت مرغ بى دليل اس
ــود. مهاجر گفت: كل دان  به اندازه كافى انجام مى ش
وارداتى كشور با ارز 4 هزار و 200 تومانى تامين شده 
ــزار ميليارد تومان براى اين موضوع  و بيش از 40 ه
ــا بايد قيمت  ــت و قيمت ه اختصاص پيدا كرده اس
متعادل باشد. وى تاكيد كرد: وزير جهاد كشاورزى به 
ما دستور داد تا مدير تنظيم بازار را جانشين بالفصل 

ــتان ها قرار دهيد و ما نيز اين دستور  خودتان در اس
ــتان مدير تنظيم بازار جهاد  را اجرا كرده ايم و در اس
ــتان هر جواب و تصميمى كه اتخاذ  كشاورزى گلس
كند پاسخ و تصميم من است و ماموريت دارند تمامى 
دان مرغى كه وارد استان گلستان مى شود را تا درب 
مرغدارى رصد كنند و هر نوع نيرو و امكانات سازمان 
ــا بتوانيم با وحدت رويه  ــت ت در اختيار اين مدير اس

اقدامات موثر را انجام دهيم. 

گلستان رتبه دوم توليد گندم ورتبه 
نخست توليد كلزا در كشور

ح عمرانی برق رسانی   افتتاح ۱۴ طر
در شھرستان سمنان

ــان  همزم ــاح  افتت ــم  مراس در  ــتان سـمـنـان ــاى عمرانى شهرس ــروژه ه پ
سمنان كه با حضوراستاندار،نماينده مردم شهرستان هاى 
سمنان، سرخه و مهديشهر، فرماندار و جمعى از مسئولين 

برگزار شد، 14 طرح برق رسانى به بهره بردارى رسيد.
ــه طرح احداث و بهينه سازى 23 ايستگاه هوائى  س
ــارد ريال، ــت ميلي ــرق با اعتبار هش ــى توزيع ب  و زمين
ــتاى دالزيان با  ــهرك مسكونى روس ــانى به ش  برق رس
هزينه يك ميليارد و 30 ميليون ريال و طرح اصالح پنج 
دستگاه تابلوهاى فشار متوسط و فشار ضعيف پست هاى 
 زمينى به مبلغ يك ميليارد و 530 ميليون ريال، ازجمله 
ــمار ــتان به ش ــده در اين شهرس ــروژه هاى افتتاح ش  پ
ــتگاه جداكننده  ــج دس ــب پن ــرح نص ــد. ط ــى رون   م
(سكسيونر گازى) برروى خطوط فشار متوسط بااعتبار 750 
ــتگاه خازن به قدرت  ميليون ريال، طرح برقرارى 50 دس
دو هزار و 500 كيلووار  با مبلغ 970 ميليون ريال ، طرح 
بهسازى دو هزار و 300 متر شبكه 20 كيلوولت در نقاط 
مختلف شهرستان باهزينه  يك ميليارد و 300 ميليون 
ريال و طرح بهينه سازى 900 دستگاه انشعابات آمپرى 
 بااعتبار سه ميليارد و 300 ميليون ريال، از ديگر پروژه هاى

ــده مى باشند. دو طرح احداث و اصالح   بهره بردارى ش
9 هزار و 200 متر شبكه فشار ضعيف هوائى و زمينى با 
ــون ريال، بهره بردارى از  مبلغ هفت ميليارد و 100ميلي
سه هزار متر شبكه روشنائى معابر در سطح شهرستان با 
هزينه دو ميليارد و 900ميليون ريال ، طرح بهينه سازى 
600 دستگاه سرچراغ روشنائى معابر بااعتبار دو ميليارد و 
400 ميليون ريال به عنوان پروژه هاى ديگرى هستند كه 

در اين شهرستان افتتاح گرديدند.

وموتور ایستگاه پمپاژ  اتصاالت و الکتر
واوان اصالح و بازسازی گردید

به منظور ارتقاء كمى وكيفى آب  ، آبفاى تهران واوان  ــهروندان  ش ــاميدنى  آش
ــتگاه پمپاژ اين شهر بازبينى و اصالح و  تاسيسات ايس

بازسازى مجدد شد . 
ــركت آب و فاضالب  ــزارش روابط عمومى ش به گ
ــهر  ــران مدير امور آبفاى ش ــتان ته ــوب غربى اس جن
ــت : با عنايت به  ــا اعالم خبر مذكور اظهار داش واوان ب
ــاميدنى شهروندان و مشتركين  تامين و توزيع آب آش
ــاژ و ضرورت ــتگاه پمپ ــهر از طريق ايس  محترم اين ش

ــات و تجهيزات  ــانى و رفع معايب تاسيس ــه روز رس  ب
موجود در اين ايستگاه ، عليهذا در همين راستا ايستگاه 
پمپاژ شهر واوان مورد بازبينى دقيق قرار گرفته و اصالح 

و بازسازى گرديد . 
ــاره به اقدامات صورت گرفته در  پرويز عبدى با اش
ــد : در اين عمليات كه مطابق  ــن خصوص ياد آور ش اي
ــده در دستور كار قرار گرفته بود ،  برنامه زمانبندى ش
ــه اى و ارتقاء  ــازى محيطى و ابني عالوه بر محوطه س
ــتگاه پمپاژ ، الكتروموتور و پمپها و  ضريب امنيتى ايس
همچنين اتصاالت و تاسيسات و خطوط مكش و رانش 
ــتگاه پمپاژ مورد بازبينى دقيق قرار گرفت و موارد  ايس
مورد نياز جهت تعمير و يا تعويض بطور اساسى و دقيق 

بهسازى و به روز رسانى گرديد . 
ــت و هدف  ــاط با اهمي ــدى در ارتب ــدس عب مهن
ــاخت : با  ــان س ــورت گرفته خاطرنش ــات ص  از اقدام
به روز رسانى و تعميرات صورت گرفته در ايستگاه پمپاژ 
مذكور عالوه بر ارتقاء كمى و كيفى در امر بهره ورى و 
استفاده بهينه از تاسيسات ، بطور قابل توجهى از پرت 
انرژى و هزينه ها ى اضافى نيز پيشگيرى مى گردد . 

وژه شرکت   افتتاح ۲۰پر
برق منطقه ای سمنان

مدير عامل شركت برق منطقه اى  ــروژهسـمـنـان 20پ ــاح  افتت از  ــمنان   س
ــارى معادل  ــمنان با اعتب ــه اى س ــركت برق منطق  ش

314611 ميليون ريال در آينده اى نزديك خبر داد.
ــيدعلى اكبر صباغ رئيس هيات مديره و  مهندس س
مدير عامل شركت برق منطقه اى سمنان با اعالم اين خبر 
گفت:  3 پروژه در توسعهشبكه انتقال و فوق توزيع و 17 
پروژه اصالح و بهينه سازى تاسيسات انتقال و فوق توزيع 
اين شركت قابل افتتاح و بهره بردارى مى باشد . مهندس 
ــت 63/20كيلوولت  ــداث پس ــت : پروژه " اح صباغ گف
ــاهرود"با اعتبارى معادل 150000 ميليون ريال  البرزش
ــتان  ــكن مهردرشهرس ــا هدف تامين برق پروژه مس و ب
ــانى مطمئن به  ــت جديدبرق رس ــاهرود،  ايجادظرفي ش
مشتركين جديدخانگى ازقبيل پروژه مسكن مهرخودساز،  
افزايش قابليت اطمينان شبكه ، بهبودپارامترهاى كيفى 
برق وپروفيل ولتاژ شبكه، كاهش تلفات وافزايش قابليت 
مانورانجام گرديده است.  مديرعامل شركت برق منطقه اى 
سمنان با اشاره به پروژه احداث بى راكتوردر پست400/63 
كيلوولت ميامى افزود : پروژه فوق به منظور افزايش ضريب 
ــرژى الكتريكى،  حفظ ولتاژ  ــدرت و انتقال اقتصادى ان ق
ــطح عايقى  ــل قبول و در حد س ــبكه در محدوده قاب ش
ــتم ، كاهش اضافه ولتاژ هاى ناشى از كاپاسيتانس  سيس
باالى خط در زمان هاى كم بارى و بى بارى و نهايتا بهبود 
پايدارى استاتيكى و ديناميكى شبكه و با هزينه اى حدود 
ــت . مهندس  115000 ميليون ريال احداث گرديده اس
صباغ ، پروژه افزايش ظرفيت پست 63/20 كيلوولت شهيد 
ــمنان را از ديگر پروژه ها دانست كه براى آن  ميرحاج س

45000ميليون ريال هزينه شده است .

گلستان رتبه دوم تولید گندم ورتبه 
نخست تولید کلزا در کشور

ــت  ــه بزرگداش ــتانه هفت در آس ــرى مختار گـلسـتـان ــت خب ــت  نشس دول
مهاجر رييس سازمان جهاد كشاورزى استان گلستان 
ــازمان و  ــتمانى مدير روابط عمومى س معاونان و رس
تعدادى از  مديران ستادى  و جمع كثيرى از اصحاب 
ــازمان جهاد  ــتان در محل سالن قدس س ــانه اس رس

كشاورزى استان برگزار شد.
 در اين نشست مهاجر گفت:  يك ميليون و 335 
هزار تن گندم در سال جارى در استان گلستان توليد 
ــد وميزان خريد تضمينى  گندم بيش از 900 هزار  ش

تن است.
ــارى  60 هزار  ــى ج ــال زراع ــزود: در س  وى اف
ــن محصول ــه 112هزار ت ــد ك ــت ش  هكتار كلزا كش

 برداشت شد.
 رييس سازمان جهادكشاورزى استان گلستان با 
ــتان  ــالم اين خبر گفت : 75 هزار هكتار جو در اس اع
كشت شد، ادامه داد:  گلستان رتبه دوم توليد گندم و 
ــت توليد كلزا در كشور را به خود اختصاص  رتبه نخس

داده است.
ــى 96- 97  ــال زراع ــا بيان اين كه س ــر ب  مهاج
ــان كرد: به دليل  ــكى بود، خاطرنش سال زراعى خش
ــتان  ــالى 30 هزار هكتار از اراضى مرزى گلس خشكس
از گميشان تا كرند كه به كشت جو و گندم اختصاص 

داده شده بود، خسارت ديد و برداشت نشد.
رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان گلستان از 
ــر 936 ميليارد  ــروژه با اعتبارى بالغ ب افتتاح 148 پ
ريال با بهره مندى 15896 خانوار و اشتغالزايى 563 

نفر در هفته دولت امسال خبر داد.


